การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) &Control Plan
AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

โดย
BIG Q TRAINING CO,. LTD.
www.bigq.co.th , www.bigqtraining.com
ให้คาํ ปรึ กษาและฝึ กอบรมโดยมืออาชีพ เพือความประทับใจแบบเบ็ดเสร็ จแก่คุณ
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- Customer
Specific
Requirements
- Drawing
- Sample

เริม

Input

ข้อมูลการศึกษาและเตรี ยม
ความพร้อมตามแผน APQP

ความเกียวข้องของ Tools กับ APQP แต่ละเฟส

Output

GR&R Kappa

เฟส1 การวางแผน

ข้อมูลยืนขออนุมตั ิชินส่ วน
PPAP File

ความเสี ยหาย (Failure) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรื อบริ การทีไม่สามารถทํางานได้ตาม
หน้าทีทีได้กาํ หนดไว้
ลักษณะของความเสี ยหาย (Failure Mode) หมายถึง ลักษณะหรื ออาการทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ซึงอาการผิดปกติส่วนใหญ่ จะเป็ นลักษณะทางกายภาพ เช่น แตก รอยรัว รอยร้าว ความร้อน กลินไหม้
บิดเบียว สี เพียน
ผลกระทบจากความเสี ยหาย (Effect) หมายถึง ผลของความเสี ยหายทีเกิดขึนโดยตรง ต่อผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และการบริ การ และ “ ผลกระทบทีเกิดขึน จะมีผลกระทบต่อความเสี ยหายของลูกค้า ”
การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพือหาทางป้องกันการเกิดความเสี ยหาย
ในอนาคต

ข้อมูลสําหรับใช้หน้างาน
PFMEA , CP ,WI , SD , OPL

18 รายการ
ELEMEMT OF PPAP REQUIREMENT CHECKLIST

Part Name
Part Number

เฟส3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

Date

Customer Requirement List
Item

Element

Design Record
1

Requirement
Yes No N/A

Status

Remark

บันทึกการออกแบบของผลิตภัณฑ์

1.1 For proprietary components /details. สําหรั บ
ส่ วนประกอบทีเป็ นกรรมสิทธิ / รายละเอียด
1.2 Other Component สําหรั บองค์ประกอบอืน ๆ ทังหมด

2
3
4
5
6
7
8
9

Linearity

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Engineering Change Documents, if any เอกสารการ
เปลียนแปลงทางวิศวกรรม
Customer Engineering approval, if required การ
อนุมัติเชิงวิศวกรรมจากลูกค้า,ถ้าต้ องการ
Design FMEA การวิเคราะห์ความล้ มเหลว/ผลกระทบ
กระบวนการออกแบบ
Process Flow Diagrams ผังการไหลกระบวนการ
Process FMEA การวิเคราะห์ความล้ มเหลวและ
ผลกระทบกระบวนการผลิต (ต้ องสอดคล้ องผังการไหลของ
Control Plan แผนควบคุม (ต้ องสอดคล้ องผังการไหลของ
กระบวนการ)
Measurement System Analysis Studies การศึกษาการ
วิเคราะห์ร ะบบการวัด (Gage R&R / Bias / Linearity /
Dimensional Results ผลการตรวจสอบ (ทุกกระบวนการ
ทีจัดทํา ผลิตภัณฑ์)
Material , Performance Test Results ผลลัพธ์ การ
ทดสอบวัตถุดิบ/ประสิทธิภาพ (ทางกายภาพ เคมี และโลหะ
Initial Process Study การศึกษากระบวนการเริ มต้ น ( Ppk
)
Qualified Laboratory Documentation เอกสารการ
รั บรองห้องทดสอบ (ผลการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ
Appearance Approval Report / (AAR) if applicable
รายงานการรั บรองลักษณะภายนอก ( ถ้ามี )
Sample Product ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ( จํา นวน 300 ชิน /
จะกําหนดเป็ นเวลา )
Master Sample ตัวอย่ างต้ นแบบ
checking Aids อุปกรณ์ หรื อเครื องมือช่ วยตรวจสอบ (
Checking & Fixture / Gage )
Records of Compliance With Customer-Specific
Requirements บันทึกความสอดคล้ องกับข้ อกําหนดเฉพาะ
Part Submission Warrant (PSW) การรั บประกันการ
มอบส่งชินส่ วน

PP,PPK
CP,CPK

PFMEA

วัตถุประสงค์ ของ
การทํา FMEA

เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ

การผลิต
เฟส 5 การประเมินผลส่ วนป้ อนกลับและปฏิบัตกิ ารเชิงแก้ไข

FMEA AIAG & VDA 1 st 3 June 2019
AIAG & VDA FMEA Handbook เป็ นคู่มืออ้างอิงอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่สาํ หรับการวิเคราะห์โหมดความล้มเหลวและผลกระทบ
เพือใช้เป็ นแนวทางในการช่วยเหลือซัพพลายเออร์ในการพัฒนา Design FMEA , Process FMEA, และ Supplemental FMEA และการ
ตอบสนองของระบบ คู่มือฉบับนีพัฒนาด้วยทีมงานระดับโลกของ OEM และซัพพลายเออร์ ชนผู
ั เ้ ชียวชาญ Tier 1 (SME's) ซึงได้รวม
แนวทางปฏิบตั ิทีดีทีสุ ดจากทัง Automotive Industry Action Group : AIAG กลุ่มปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมยานยนต์ และ The German
Association of the Automotive Industry : VDA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมนี ไว้ในแนวทางทีมีโครงสร้างทีกลมกลืนกัน
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FMEA คือ เครื องมือชนิดหนึงทีใช้ในการวิเคราะห์คาดการปั ญหาทีอาจเกิดขึนในอนาคตและสาเหตุทีอาจ
ทําให้เกิดปั ญหาจากประสบการณ์ในอดีตของทีมงานเพือหาแนวทางการป้องกันให้สาเหตุทีทําให้เกิด
ปั ญหาไม่เกิดขึนทําให้ปัญหานันไม่เกิดขึน

Customer

BIAS

3

วันที 2
09.00-12.00 น. Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห์ความล้มเหลว
4.1 การระบุผลกระทบความล้มเหลว
- เกณ์การประเมินค่า Severity (S) of FE
4.2 การะบุลกั ษณะความล้มเหลว
4.3 การะบุสาเหตุทีทําให้เกิดความล้มเหลว
Step 5 PFMEA Risk Analysis การวิเคราะห์ความเสี ยง
5.1 การระบุวธิ ีการควบคุมสาเหตุของความล้มเหลว FC ในปัจจุบนั
- เกณ์การประเมินค่า Occurrence (O) of FC
5.2 การระบุวธิ ีการค้นพบความล้มเหลว FM และสาเหตุ FC ในปัจจุบนั
12.00-13.00 น. - พัก
13.00-16.30 น. - เกณ์การประเมินค่า Detection (D) of FC/FM
- เกณ์การประเมินค่า PFMEA AP
Step 6 Optimization การเพิมประสิ ทธิภาพ
6.1 การปรับปรุ งวิธีป้องกัน
6.2 การปรับปรุ งวิธีการค้นพบ
- การประเมินผลหลังการปรับปรุ ง S,O,D,AP
Step 7 Results Documentation เอกสารผลลัพธ์
- การจัดเตรี ยมข้อมูลผลการวิเคราะห์

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) คือ

Model

DFMEA

เฟส2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เสร็จ

กําหนดการ
วันที 1
09.00-12.00 น. หลักการและแนวคิดพืนฐาน
- FMEA คืออะไรและความหมาย
- ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของ FMEA
- การเปลียนแปลง FMEA4th เป็ น PFMEA AIAG & VDA 1st
- การแบ่งประเภทของ FMEA
- เมือไหร่ จะเริ มต้นทํา/ทบทวน FMEA
- ข้อกําหนด ข้อกําหนด IATF ทีเกียวข้อง
- 7 ขันตอนการจัดทํา PFMEA
การวิเคราะห์ PFMEA AIAG & VDA 1st June 2019
Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรี ยมการ
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก
- การจัดตังทีมงานสําหรับการวิเคราะห์แต่ละกระบวนการ
- Characteristics Product
- Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย
- ระบุ 4M ของกระบวนการ
- Characteristics Process
- Characteristics Matrix ความสัมพันธ์ Product & Process
12.00-13.00
- พัก
13.00-16.30
Step 2 Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง
2.1 ระบบรายการกระบวนการ,ระบบย่อย ,ชินส่ วนย่อย ชือกระบวนการ
2.2 ขันตอนกระบวนการหมายเลขสถานีและชือของรายละเอียดย่อยจุดสําคัญ
2.3 รายละเอียดย่อยของกระบวนการทํางาน 4M
Step 3 Function Analysis การวิเคราะห์หน้าที
3.1 หน้าทีของรายการกระบวนการ หน้าทีของระบบ, ระบบย่อย,
ชินส่ วนหรื อกระบวนการ
3.2 หน้าทีของลําดับขันตอนกระบวนการและคุณลักษณะพิเศษ
ของผลิตภัณฑ์
3.3 หน้าทีของกระบวนการย่อยและคุณลักษณะพิเศษของ
กระบวนการ

1. ทําให้ทราบปัญหาความล้มเหลว โดยการชีบ่งคุณลักษณะวิกฤติ และคุณลักษณะทีสําคัญ
ทําให้สามารถกําหนดจุดควบคุมในกระบวนการ หรื อหาโอกาสในการปรับปรุ งและเป็ น
ส่ วนหนึงในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) และทําให้สามารถออกแบบ
แผนควบคุม (Control Plan) เพือป้องกันข้อพบพร่ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ช่วยให้คณะทํางานสามารถจัดลําดับการปรับปรุ งและการสร้างระบบในการป้องกัน หรื อ
ลด/กําจัด โอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่ อง

การเปลียนแปลง FMEA4th เป็ น PFMEA AIAG & VDA 1st
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• ตารางประเมินค่าความรุ นแรงการ การเกิดขึน และการตรวจสอบทีแก้ไขโดยสิ นเชิง

• วิธีการลําดับความสําคัญ (AP) และตารางเพือแทนที RPN

10

การเปลียนแปลง FMEA4th เป็ น PFMEA AIAG & VDA 1st

14

FMEA เมือไหร่ จะเริมต้ นทํา/ทบทวน FMEA

x แผ่นแบบฟอร์มใหม่ (spreadsheet users) และมุมมองรายงานซอฟต์แวร์
(software users)
Planning and Preparation (Step 1)
Form C: Standard PFMEA Form Sheet (AIAG &
VDA Form Sheet Supporting 7 Step Approach)

Company Name:

Acme Automotive

Subject:

PX123 Manual Column Assembly

PFMEA ID Number:

Manufacturing Location:

Plant 6, Saginaw, Michigan

PFMEA Start Date:

19-Mar-18

Process Responsibility:

B. Black

Customer Name:

Jackson Industry

PFMEA Revision Date:

25-Sep-18

Confidentiality Level:

Confidential

Model Year(s) / Program(s):

2020 PX123

Cross Functional Team:

8

ระยะของการวางแผนคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ล่วงหน้ า (APQP)

เริ มวางแผน FMEA ในระยะ
แนวคิดหก่อนเริ มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

8

3

2

ข้อมูลไหลจาก DFMEA ไปยัง
PFMEA
ควรดําเนินการ DFMEA และ
PFMEA ในช่วงเวลาเดียวกัน
เพือให้สามารถเพิม
ประสิ ทธิภาพของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการได้

PFMEA

L

20

ข้อกําหนด IATF ทีเกียวข้อง

25

Form สํ าหรับการวิเคราะห์
Form D: Standard PFMEA 4th
Process Step/
Function

พ่น WAX

พ่น Wax ให ้
คลุม ผิวประตู
ทังหมดเพือกั น
สนิม

Potential
Ef f ect(s) of
Failure

Potential
Failure Mode

Requirement

ไม่ม ี Wax คลุม
ในบางพืนที

C: อายุก ารใช ้
งานของประตู
สันลงเนืองจาก
สนิม กั ดกร่อ น
ทําใหชํ
้ ารุด

Current Process
Potential
Cause(s) of
Failure

Controls
Prevention

พนั ก งานสอดหัว
พ่นลึก ไม่เ พียงพอ

ไม่ม ี

8

7

Controls
Detection

มีพนั ก งาน QC
่ ตรวจทุก
สุม
ิ
ชนงานที
พ่น
Wax แลวทุ
้ ก ชม

7

392 อบรมพนั ก งาน
และจัดทํา สี
บ่งชีระยะ
อุปกรณ์ทต
ี อง
้
เขาไปในประตู
้

Action Results

Responsibility
& Target
Completion
Date

Recommended
Action(s)

Actions Taken

นาย เอ (
17-4-2006)

มีก ารอบรม
พนั ก งานและ
ทดสอบหน ้างาน

RPN

open

dd.mm.yyyy

Remark

การตรวจสอบความถูกต้ องของ การประเมินความคิดเห็นและ
ผลิตภัณฑ์ และการผลิต
การดําเนินการแก้ ไข
ดําเนินการ DFMEA ให้แล้ว
เริ มวางแผน DFMEA และ
เสร็ จก่อนเริ มสร้างเครื องมือใน PFMEA อีกครัง หากมีการ
การผลิต
เปลียนแปลงการออกแบบหรื อ
กระบวนการทีมีอยู่
ดําเนินการ PFMEA ให้แล้ว
เสร็ จก่อน PPAP/PPA

Severity

Process
Engineer Mr.
Paul Duncan

DFMEA

PFMEA AP

Status

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ การออกแบบกระบวนการและ
ตรวจสอบยืนยันการพัฒนา
การตรวจสอบยืนยันการพัฒนา
เริ ม DFMEA เมือเข้าใจแนวคิด ทําการวิเคราะห์ DFMEA ให้
ของการออกแบบดีแล้ว
แล้วเสร็ จก่อนออกข้อกําหนด
จําเพาะของการออกแบบเพือ
การเสนอราคา
เริ ม PFMEA เมือเข้าใจแนวคิด ทําการวิเคราะห์ PFMEA ให้
ของการผลิตดีแล้ว
แล้วเสร็ จก่อนการตัดสิ นใจ
กระบวนการขันสุ ดท้าย

วางแผนและกําหนดโปรแกรม

Detection

Selected press Selected press
with position
with force
control sensor
monitoring

Responsible
Target
Person's Name Completion Date

Sp Proc Char

M

Detection Action

Detection (D) of
FC/FM

2

Prevention
Action

Action Taken
with Pointer to Completion Date
Evidence

Occurrence (0) of
FC

100% check of motor
performance curve ecc. spec.
MRKJ5039

Fiter Code (Optional)

5

PFMEA AP

Force adsted acc.data sheel

Machine stops before reaching
final position

OPTIMIZATION (STEP 6)
Sp Proc Char

Current Detection Controls
(DC)
of FC or FM

Detection (D) of
FC/FM

Current Prevention Control
(PC) of FC

Occurrence (0) of
FC

PFMEA RISK ANALYSIS (STEP 5)

3. Failure Cause (FC) of the
Next Lower Element or
Characteristic

2. Failure Mode (FM) of the
Focus Element

Axial position of sintered
bearing is not reached

Occurrence

Your Plant:
Clearance too small to
assemble shaft without
potential damage
Ship to Plant:
Assembly of motor to vehicle
door requires additional
insertion force with potential
damage
End User:
Comfort closing time too long.

RPN

Machine presses sintered
bearing into the pole housing
seat until the defined axial
position

Detection

Press in sintered bearing to
achieve axial position In pole
housing to max gap per print

Occurrenc
e

Your Plant:
Assembly of shaft into pole
housing assembly
Ship to Plant:
Assembly of motor to vehicle
door
End User:
Window raises and lowers

1. Failure Effects (FE) to the
Next Higher Level Element
and/or End User

Severity

[OP 30] Sintered Bearing Press- Press Machine
In Process

Failure Analysis (STEP 4)

3. Function of the Process
Work Element
and Process Characteristlc

Classification

Function Analysis (STEP 3)
1. Function of the Process Item
2. Function of the Process
Function of System,
Step and Product Characteristic
Subsystem, Part Element or
(Quantitative value Is optional)
Process

3. Process Work
Element
4M Type

Severity (S) of FE

Electrical Motor Assy Line

2. Process Step
Station No. and Name of
Focus Element

Severity (S) of FE

Structure Analysis (STEP 2)

1. Process Item
System, Subsystem, Part
Element or Name of Process

654321

See Team List

7

3

7

147

Planning and Preparation (Step 1)

c

PX123 Manual Column Assembly

PFMEA ID Number:

19-Mar-18

Process Responsibility:

B. Black

25-Sep-18

Confidentiality Level:

Confidential

Machine presses sintered
Your Plant:
Clearance too small to
bearing into the pole housing
assemble shaft without
seat until the defined axial
position เครืองกดแบริงทีมีการเผา potential damage
Ship to Plant:
เข ้าไปในทีนังของเสาจนกระทัง
ตําแหน่งตามแนวแกนทีกําหนดไว ้ Assembly of motor to vehicle
door requires additional
insertion force with potential
damage
End User:
Comfort closing time too long.

Axial position of sintered
bearing is not reached ไม่ถงึ
ตําแหน่งตามแนวแกนของตลับ
ลูกปื นเผา

Machine stops before reaching Force adsted acc.data sheel
final position เครืองหยุดก่อนถึง
ตําแหน่งสุดท ้าย

5

100% check of motor
performance curve ecc. spec.
MRKJ5039

Optimization (STEP 6)

2

M

Prevention
Action

Selected press
with position
control sensor

Detection Action

Selected press
with force
monitoring

Responsible
Target
Person's Name Completion Date

Process
Engineer Mr.
Paul Duncan

dd.mm.yyyy

Status

Action Taken
with Pointer to
Evidence

Completion Date

open

8

3

2

PFMEA AP

Current Detection Controls
(DC)
of FC or FM

Sp Proc Char

Current Prevention Control
(PC) of FC

Severity (S) of FE

Press in sintered bearing to
achieve axial position In pole
housing to max gap per print
กดลูกปื นจากโลหะซินเตอร์
เพือให ้ได ้ตําแหน่งตามแนวแกน
่ งว่าง
ในตัวเรือนเสาเพือให ้มีชอ
สูงสุดต่อการพิมพ์

PFMEA Risk Analysis (STEP 5)

3. Failure Cause (FC) of the
Next Lower Element or
Characteristic สาเหตุล ้มเหลว

Occurrence (0) of FC

Your Plant:
Assembly of shaft into pole
housing assembly การประกอบ
เพลาเข ้ากับชุดประกอบเสา
Ship to Plant:
Assembly of motor to vehicle
door การประกอบมอเตอร์เข ้ากับ
ประตูรถ
End User:
Window raises and lowers
หน ้าต่างยกและลดระดับ

2. Failure Mode (FM) of the
Focus Element ความล ้มเหลว

Detection (D) of FC/FM

Press Machine เครืองกด

1. Failure Effects (FE) to the
Next Higher Level Element
and/or End User

PFMEA AP

1. Function of the Process Item
2. Function of the Process
Function of System,
3. Function of the Process
Step and Product Characteristic
Subsystem, Part Element or
Work Element
หน ้าทีของลําดับขันตอน
Process หน ้าทีของรายการ
and Process Characteristic
กระบวนการและคุณลักษณะ
กระบวนการ
หน ้าทีของกระบวนการย่อยและ
พิเศษของผลิตภัณฑ์
หน ้าทีของระบบ, ระบบย่อย,
คุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ
(Quantitative value Is optional)
ชินส่วนหรือกระบวนการ

[OP 30] Sintered Bearing
Press-In Process กระบวนการ
กดลูกปื นจากโลหะซินเตอร์

Form C: Standard PFMEA Form Sheet (AIAG &
VDA Form Sheet Supporting 7 Step Approach)

Failure Analysis (STEP 4)

Sp Proc Char

2. Process Step
Station No. and Name of
Focus Element ขันตอน
กระบวนการ
หมายเลขสถานีและชือของ
รายละเอียดย่อยจุดสําคัญ

3. Process Work
Element
4M Type รายละเอียดย่อยของ
กระบวนการทํางาน 4M ประเภท

654321

See Team List

Function Analysis (STEP 3)

Electrical Motor Assy Line ไลน์
ประกอบมอเตอร์ไฟฟ้ า

b

PFMEA Start Date:

Fiter Code (Optional)

Cross Functional Team:

Detection (D) of FC/FM

PFMEA Revision Date:

2020 PX123

1. Process Item
System, Subsystem, Part
Element or Name of Process
ระบบรายการกระบวนการ,ระบบ
ย่อย ,ชินส่วนย่อย ชือกระบวนการ

a

Subject:

Jackson Industry

Structure Analysis (STEP 2)

Occurrence (0) of FC

Acme Automotive
Plant 6, Saginaw, Michigan

Customer Name:

Severity (S) of FE

Company Name:
Manufacturing Location:

Model Year(s) / Program(s):

L

8

e

d

Planning and Preparation (Step 1)
Process Responsibility:

B. Black

25-Sep-18

Confidentiality Level:

Confidential

See Team List

2. Failure Mode (FM) of the
Focus Element ความล ้มเหลว

PFMEA Risk Analysis (STEP 5)

3. Failure Cause (FC) of the
Next Lower Element or
Characteristic สาเหตุล ้มเหลว

Current Prevention Control
(PC) of FC

Current Detection Controls
(DC)
of FC or FM

Optimization (STEP 6)

Prevention
Action

Detection Action

Responsible
Target
Person's Name Completion Date

Status

Action Taken
with Pointer to Completion Date
Evidence

7 ขันตอนการวิเคราะห์ PFMEA AIAG & VDA 1st
Step 1 Planning and Preparation
การวางแผนและการเตรี ยมการ
ทบทวนรายละเอีย ดผลิ ตภัณฑ์และหน้าทีการ
ทํางาน

Step 2 Structure Analysis
การวิเคราะห์โครงสร้ าง

Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก

Step 3 Function Analysis
การวิเคราะห์หน้าที

การจัดตังทีม งานสําหรับการวิเคราะห์แต่ละ
กระบวนการ

ทบทวนคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์แ ต่ละ
กระบวนการ
Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย
ระบุ M ของกระบวนการ
Characteristics Matrix

รวบรวมสถิติขอ้ มูลความล้มเหลวในอดีต

Step 4 Failure Analysis
การวิเคราะห์ความล้มเหลว

26

PFMEA AP

Failure Analysis (STEP 4)

1. Failure Effects (FE) to the
Next Higher Level Element
and/or End User

Sp Proc Char

2. Process Step
Station No. and Name of
Focus Element ขันตอน
กระบวนการ
หมายเลขสถานีและชือของ
รายละเอียดย่อยจุดสําคัญ

19-Mar-18

Function Analysis (STEP 3)

1. Function of the Process Item
2. Function of the Process
Function of System,
3. Function of the Process
3. Process Work
Step and Product Characteristic
Subsystem, Part Element or
Work Element
Element
หน ้าทีของลําดับขันตอน
Process หน ้าทีของรายการ
and Process Characteristic
4M Type รายละเอียดย่อยของ
กระบวนการและคุณลักษณะ
กระบวนการ
หน ้าทีของกระบวนการย่อยและ
กระบวนการทํางาน 4M ประเภท
พิเศษของผลิตภัณฑ์
หน ้าทีของระบบ, ระบบย่อย,
คุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ
(Quantitative value Is optional)
ชินส่วนหรือกระบวนการ

Occurrence (0) of FC

1. Process Item
System, Subsystem, Part
Element or Name of Process
ระบบรายการกระบวนการ,ระบบ
ย่อย ,ชินส่วนย่อย ชือกระบวนการ

PFMEA Start Date:

Detection (D) of FC/FM

Cross Functional Team:

Severity (S) of FE

PFMEA Revision Date:

2020 PX123

PFMEA AP

Jackson Industry

Structure Analysis (STEP 2)

Form C: Standard PFMEA Form Sheet (AIAG &
VDA Form Sheet Supporting 7 Step Approach)

654321

Sp Proc Char

Plant 6, Saginaw, Michigan

Customer Name:

PFMEA ID Number:

Fiter Code (Optional)

Manufacturing Location:

Model Year(s) / Program(s):

PX123 Manual Column Assembly

Detection (D) of FC/FM

Subject:

Occurrence (0) of FC

Acme Automotive

Severity (S) of FE

Company Name:

Remark

Form C: Standard PFMEA Form Sheet
(AIAG & VDA Form Sheet Supporting 7 Step Approach)

การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) &Control Plan
AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

Step 1 Planning and Preparation
การวางแผนและการเตรี ยมการ

Step 5 PFMEA Risk Analysis
การวิเคราะห์ความเสี ยง
Step 6 Optimization
การเพิมประสิ ทธิ ภาพ
Step 7 Results Documentation
เอกสารผลลัพธ์

โดย
BIG Q TRAINING CO,. LTD.
www.bigq.co.th , www.bigqtraining.com
ให้คาํ ปรึ กษาและฝึ กอบรมโดยมืออาชีพ เพือความประทับใจแบบเบ็ดเสร็ จแก่คุณ

Remark

Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรียมการ

28

ทบทวนรายละเอียดผลิตภัณฑ์และหน้าทีการทํางาน

วัตถุประสงค์ หลักของขันตอนการวางแผนกระบวนการและการเตรียมการคือ:
x
x
x
x
x

การระบุโครงการ
แผนโครงการ: เจตจํานงIntent การกําหนดเวลาTiming ทีมงานTeam งานTasks เครื องมือTool
o
ol
ขอบเขตการวิเคราะห์: สิ งทีรวมอยูแ่ ละสิ งทีไม่รวมอยูใ่ นการวิเคราะห์
การระบุ FMEA เริ มต้น พร้อมบทเรี ยน
พืนฐานสําหรับขันตอนการวิเคราะห์โครงสร้าง

ปลอกปากกาเคมี สร้างขึนมาเพือทําหน้าทีอะไร
จุดทีสําคัญทีมีผลต่อหน้าทีการทํางานคือ
-

(5
(5T)

หัวข้ อต่ อไปนีอาจมีส่วนช่ วยทีมในการกําหนดขอบเขตของ PFMEA เท่ าทีมี:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ข้อกําหนดทางกฎหมาย
ข้อกําหนดทางเทคนิค ( หน้าทีการทํางานของชินส่ วน/กระบวนการผลิต )
ความต้องการ / ความจําเป็ น / ความคาดหวัง ของลูกค้า (ลูกค้าภายนอกและภายใน)
แบบจําลอง แบบวิศวกรรม และ/หรื อ แบบจําลองสามมิติ
รายการวัสดุ (BOM) และการประเมินความเสี ยงทีเกียวกับส่ วนประกอบ
FMEA ก่อนหน้าของผลิตภัณฑ์ทีคล้ายกัน
ชุดข้อมูล APQP ทีคล้ายคลึงกันในอดีต
ข้อกําหนดเกียวกับการพิสูจน์ขอ้ ผิดพลาด ออกแบบเพือผลิตและการประกอบ (DFM/A)
การแปลงหน้าทีผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ (QFD)

Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก

ถ้ าไม่ ร้ ูจะทําให้ ไม่ สามารถประเมิน FMEA ใน STEP 2-3 ไม่ ได้

34

เริ มต้นจากการนําข้อมูลผลิตภัณฑ์ทีคล้ายคลึงกัน เข้ามากําหนด
กระบวนการในระดับสู งทีผลิตภัณฑ์นนจํ
ั าเป็ นต้องผ่านเพือทําให้
ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

-

ให้กาํ หนดกระบวนการผลิตโดยเริ มตังแต่ตรวจรับวัตถุดิบ ถึงกระบวนการจัดเก็นสิ นค้าสําเร็ จรู ป และ วาด Layout ตามระบุความ
เชือมโยงของสถานที
Main Process Flow Chart & Layout
Product Name

The Process FMEA Team

37

การทํา FMEA ไม่ใช่การจัดทําเอกสาร แต่เป็ นการพยายามของทีมงานเข้ามาร่วมประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ข้อมูลในอดีต และ ประสบการณ เพือบ่งชีสภาพปั ญหาทีอาจเกิดขึนในอนาคต และระบุสาเหตุททํี าให้เกิดเพือร่วมกันพัฒนา
วิธกี ารป้ องกัน ให้ความล้มเหลวนันไม่เกิดขึนอย่างเป็ นระบบ

ข้อมูลมูลการเคลม และ
การร้องเรียนจากลูกค้า
ในอดีต

ข้อมูลจากประสบการณ์
ของทีมงาน

ข้อมูลปั ญหาทีเกิดขึน
ภายในพืนทีการทํางาน

การระดม
สมอง

ข้อมูลสาเหตุ
ความล้มเหลว

หมวดหมู่ 4M:
Machine
Man
Material (Indirect)
EnvironMent (Milieu)

36

Workshop

Part No
Flow Chart

แหล่งข้อมูล
ความล้มเหลว

29

หมวดหมู่เพิมเติม 2M
Method
Measurement
6M หน้า 86

ลําดับ

ชือกระบวนการ

Layout

ทบทวนคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์แต่ละกระบวนการ

40

คุณลักษณะพิเศษ (Special Characteristics) & สั ญลักษณ์

42

43

Workshop
-

ให้แต่ละกลุ่มย่อยพิจารณาข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับกระบวนการทีตนเองรับผิดชอบ
ตารางคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์
ชื อผลิตภัณฑ์
ลําดับ

Ref : Ford FMEA HANDBOOK VERSION 4.2 หน้า 4-36

รายละเอียด

รหัสผลิตภัณฑ์
สัญลักณ์

ผู ้กําหนด.................................................

ตัวอย่าง Process Flow Chart ย่อย ของไลน์ประกอบมอเตอร์ไฟฟ้า
Process Flow Chart หลัก

ข้อกําหนด

กระบวนการ
Drawing

ผู ้ตรวจสอบ/อนุมัต ิ ....................................................... ( ตัวแทนลูกค ้า / ลูกค ้า )

45

งานทีเป็ นมาตรฐาน(Standardization Work)

48

50

Workshop

51

Process Flow Chart ย่อย

ตัวอย่างแผนผังโครงสร้างแบบต้นไม้ของการวิเคราะห์โครงสร้าง
(สายการประกอบมอเตอร์ไฟฟ้า)

แผนผังโครงสร้างนีช่วยในการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายการของกระบวนการ ขันตอนของกระบวนการ และ
องค์ประกอบของงานในกระบวนการ โดยแต่ละส่ วนเป็ นโครงสร้างพืนฐานทีจะมีการเพิมฟังก์ชนั การทํางานและข้อบกพร่ องเข้า
ไปในภายหลัง

-

แต่ละกลุ่มเลือกกระบวนการหลักมา 3 กระบวนการและแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็ น 3 กลุ่ม
ให้แต่ละกลุ่มย่อยให้กาํ หนดกระบวนการรอง และ วาด Layout ย่ อย ตามระบุความเชือมโยงของสถานทีตามกระบวนการรองทีกําหนดไว้
ให้แต่ละกลุ่มพิจารณา 4M หรื อ 5,6M ทีเป็ นเงือนไขทีสําคัญทีเกียวข้องกับการก่อเกิดข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์โดยใช้ แผนผัง ต้ นไม้
Element Process Flow Chart & Layout
Product Name

ชือกระบวนการหลัก

Part No
Flow Chart

ลําดับ

ชื อกระบวนการย่ อย

4M

Layout

52

Characteristics Matrix ความสั มพันธ์ Product & Process

54

Workshop

ให้แต่ละกลุ่มย่อยนําข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทีศึกษามาแสดงความสัมพันธ์
กัน
Matrix Data Analysis ในการแสดงความสัมพันธ์ Product/4M

ชือผลิตภ ัณฑ์

จุดควบคุม

ชือกระบวนการหล ัก

ขันตอนย่ อยและ
4Mทีสําคัญ

ผลิตภัณฑ์ในแต่ ละ
กระบวนการหลัก

Ref : Ford FMEA HANDBOOK
VERSION 4.2 หน้า APPENDIX B - 9
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Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรียมการ
Planning and Preparation (Step 1)
Company Name:

Acme Automotive

Subject:

PX123 Manual Column Assembly

PFMEA ID Number:

654321

Manufacturing
Location:

Plant 6, Saginaw, Michigan

PFMEA Start Date:

19-Mar-18

Process
Responsibility:

B. Black

Customer Name:

Jackson Industry

PFMEA Revision Date:

25-Sep-18

Confidentiality Level:

Confidential

Model Year(s) /
Program(s):

2020 PX123

Cross Functional
Team:

การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) &Control Plan
AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

See Team List

Company Name: ชือของบริ ษทั ทีรับผิดชอบประเมิน PFMEA เช่น Acme Automotive
Manufacturing Location: ข้อมูลสถานทีตังทางภูมิศาสตร์ เช่น Plant 6, Saginaw, Michigan
Customer Name: ชือลูกค้าหรื อตระกูลผลิตภัณฑ์ เช่น Jackson Industry
Model Year / Program(s): ข้อมูลรุ่ น / ปี ของผลิตภัณฑ์ เช่น 2020 PX123
Subject: ชือโครงการ PFMEA เช่น PX123 Manual Column Assembly
PFMEA Start Date: วันทีเริ ม เช่น 19/3/2018
PFMEA Revision Date: วันทีแก้ไขล่าสุ ด เช่น 25/9/2018
Cross-Functional Team: ชือ-สกุลของทีมงานและรหัสของพนักงานทีกําหนดโดยบริ ษทั
Process Responsibility: ชือสกุลเจ้าของกระบวนการ FMEA
Confidentiality Level: เลือกระดับความลับแบ่งออกเป็ น การใช้งานในเชิงธุรกิจ,, Business Use, เป็ นกรรมสิ ทธิ Proprietary,
เป็ นความลับ Confidential
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Step 2 Structure Analysis การวิเคราะห์ โครงสร้ าง

Step 2 Structure Analysis
การวิเคราะห์โครงสร้าง
โดย
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ให้คาํ ปรึ กษาและฝึ กอบรมโดยมืออาชีพ เพือความประทับใจแบบเบ็ดเสร็ จแก่คุณ
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ตัวอย่างการลงข้อมูล
Structure Analysis (STEP 2)

2.3 ใส่ขอ
้ มูล 4M ทีเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ

ของงานในกระบวนการ

1. Process Item
System, Subsystem, Part
Element or Name of Process
รายการกระบวนการ ระบบ ระบบ
ย่อย องค์ประกอบหรือชือของ
กระบวนการ

2. Process Step
Station No. and Name of
Focus Element ขันตอนของ
กระบวนการ
สถานี จํานวนและชือของ
องค์ประกอบทีมุง่ เน ้น

5 พิมพ์

5.1 ตรวจรับกระดาษ

พนักงาน
กระดาษ
แสงสว่าง
ไมโคร
ตลับเมตร

5.2 ตรวจรับสี

พนักงาน
สี
แถบสี

3. Process Work
Element
4M Type งานในกระบวนการ
องค์ประกอบแบบ 4M

Structure Analysis (STEP 2)
1. Process Item
2. Process Step
System, Subsystem, Part Station No. and Name of
Element or Name of Process Focus Element ขันตอนของ
กระบวนการ
รายการกระบวนการ ระบบ
ระบบย่อย องค์ประกอบหรื อ สถานี จํานวนและชือของ
ชือของกระบวนการ
องค์ประกอบทีมุ่งเน้น

3. Process Work
Element
4M Type งานใน
กระบวนการ
องค์ประกอบแบบ 4M

Electrical Motor Assy [OP 30] Sintered
Press Machine เครื อง
Line ไลน์ประกอบ Bearing Press-In
กด
มอเตอร์ไฟฟ้า
Process กระบวนการ
กดแบริ ง

5.3 ล้างแผ่น

พนักงาน
เพลท
นํายา
แสงสว่าง

การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) &Control Plan
AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

Step 3 Function Analysis
การวิเคราะห์หน้าที

Function Analysis (STEP 3)

ให้คาํ ปรึ กษาและฝึ กอบรมโดยมืออาชีพ เพือความประทับใจแบบเบ็ดเสร็ จแก่คุณ
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Structure Analysis (STEP 2)
1. Process Item
2. Process Step
System, Subsystem, Part
Station No. and Name of
Element or Name of Process
Focus Element ขันตอนของกระบวนการ
รายการกระบวนการ ระบบ ระบบย่อย
สถานี จํานวนและชือขององค์ประกอบทีมุ่งเน้น
องค์ประกอบหรื อชือของกระบวนการ

5 พิมพ์

5.1 ตรวจรับ
กระดาษ

Function Analysis (STEP 3)

3. Process Work
Element
4M Type งานในกระบวนการ
องค์ประกอบแบบ 4M

พนักงาน
กระดาษ
แสงสว่าง
ไมโคร
ตลับเมตร

1. Function of the Process
Item
Function of System,
Subsystem, Part Element or
Process หน้าทีของรายการกระบวนการ
หน้าทีของระบบ, ระบบย่อย, ชินส่ วนหรื อ
กระบวนการ

Your Plant: เคลีอบ
ชินงานให้มีเฉดสี
ตามลวดลายทีลูกค้า
กําหนดครบจํานวน
Ship to Plant :บรรจุ
ชินงานพืนส่ งขาย
ลูกค้า
End User :นําไปใช้
เก็บถนอมรักษา
สิ นค้า

2. Function of the Process
Step and Product
Characteristic หน้าทีของลําดับขันตอน
กระบวนการและคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์
(Quantitative value Is
optional)(ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ค่าเชิงปริ มาณ)

เฉดสี

มุมฉาก

จุดดํา

จํานวน

5.2 ตรวจรับสี

พนักงาน
สี
แถบสี

เฉดสี
จุดดํา

พนักงาน
เพลท
5.3 ล้างแผ่น

นํายา

ตัวอักษร

แสงสว่าง
จุดดํา
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3.2 ให้ใส่ ขอ้ มูลฟังก์ชนั (หน้าที)ของ
กระบวนการย่อย และ รู ปแบบคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากกระบวนการย่อย

1. Function of the Process Item
Function of System, Subsystem, Part Element or
Process หน้าทีของรายการกระบวนการ
หน้าทีของระบบ, ระบบย่อย, ชินส่ วนหรื อ
กระบวนการ
Your Plantโรงงานของคุณ::
Assembly of shaft into pole housing assembly การ
ประกอบเพลาเข้าในตัวเรื อนแกน
Ship to Plantโรงงานทีได้รับมอบ:
Assembly of motor to vehicle door การประกอบ
มอเตอร์เข้าทีประตูรถยนต์
End Userผูใ้ ช้ปลายทาง:
Window raises and lowers ยกและลดหน้าต่าง

โดย
BIG Q TRAINING CO,. LTD.
www.bigq.co.th , www.bigqtraining.com

ตัวอย่างการลงข้อมูล

3.1 หน้าทีของรายการกระบวนการ ชินส่ วน คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีเกิด
จากกระบวนการย่อย

3. Function of the Process Work Element
and Process Characteristic หน้าทีของกระบวนการย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ

พนักงาน: ต้องตรวจเฉดสี ของกระดาษให้เหมือนกันทัง
Lot
กระดาษ: ตัดมาจาก Lot เดียวกัน
แสง : ต้องมากกว่า 550 และสี ขาว
พนักงาน : ต้องวัดกาบาทและเทียบเส้นแทยง
กระดาษ : ต้อง 90 บวกลบไม่เกิน .5
ตลับเมตร : เทียงตรงและอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ
พนักงาน : ตรวจคราบสกปรกให้ครบคลุมทังแผน
กระดาษ : กระดาษต้องห่อพลาสติกมา
แสง ต้องมากกว่า 550 และสี ขาว
พนักงาน : วัดชินงานและคํานวน
กระดาษ : ความหนาต้องเท่ากันแต่ละแผ่น
กระดาษ : มาจากม้วนเดียวกัน
ไมโคร : เทียงตรงและอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ
ตลับเมตร : เทียงตรงและอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ
พนักงาน : ต้องเทียบโคดและเทียบเฉดสี กบั ในสังงาน
สี : ต้องมีโคด และสี ตวั อย่างติดมาข้างกระป๋ องและระบุปี
แผ่นตรวจ : ต้องเป็ นยีห้องเดียวกันกับสี ทีใช้และปี ปัจจุบนั
่
สี : เนือของสี ตอ้ งไม่มีฝนระอองปนอยู
ุ่
พนักงาน : ต้องล้างและตรวจสอบรู เพลทให้สะอาด
เพลท : ต้องไม่ชาํ รุ ดและรู อกั ษรต้องมีสภาพสมบูรณ์
นํายา : ต้องเป็ นนํายาล้างเพลทีปริ มาณความเข้มข้นที
กําหนด
แสง: ในพืนทีตรวจสอบเพลทต้องมากกว่า 550 และสี ขาว
เพลท: หน้าเพลทต้องไม่มีฝนุ่

2. Function of the Process Step and Product
Characteristic หน้าทีของลําดับขันตอนกระบวนการ
3. Function of the Process Work Element
และคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์
and Process Characteristic หน้าทีของกระบวนการ
(Quantitative value Is optional)(ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ค่า
ย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ
เชิงปริ มาณ)
Press in sintered bearing to achieve axial position In
pole housing to max gap per printกดแบริ งให้อยูถ่ ึง
ตําแหน่งตามแนวแกนในตัวเรื อนแกน ให้มีระยะห่ าง
สู งสุ ดตามแบบ

การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
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Step 4 Failure Analysis
การวิเคราะห์ความล้มเหลว
โดย
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Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห์ ความล้ มเหลว
วัตถุประสงค์ เพือ ระบุสาเหตุ รู ปแบบ และผลกระทบ ของข้อบกพร่ อง และแสดงความสัมพันธ์เพือให้
สามารถทําการประเมินความเสี ยงได้

ห่ วงโซ่ ข้อบกพร่ อง
สําหรับข้อบกพร่ องทีเฉพาะเจาะจง มีสามด้านทีต้องพิจารณา:
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Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห์ ความล้ มเหลว
ข้ อบกพร่ อง
ข้อบกพร่ องของขันตอนของกระบวนการจะถูกอนุมานจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ตัวอย่างเช่น:
• ความไม่สอดคล้อง
• งานทีดําเนินการอย่างไม่สอดคล้องกันหรื อดําเนินการเพียงบางส่ วน
• กิจกรรมทีไม่เจตนา
• กิจกรรมทีไม่จาํ เป็ น

ตัวอย่างในการวิเคราะห์ความล้มเหลวโดยใช้แผนผังต้นไม้
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4.1 การระบุผลกระทบของข้ อบกพร่ อง (FE) ต่ อองค์ ประกอบระดับถัดไป และ/
หรื อ ผู้ใช้ ปลายทาง
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ทีมีต่อโรงงานของคุณ และ/
หรื อ โรงงานทีได้รับการจัดส่ ง

ผลกระทบของข้ อบกพร่ องกําหนดระดับความรุนแรงได้ ดงั นี:
1. โรงงานของคุณ: ผลกระทบของรู ปแบบข้อบกพร่ อง เมือสันนิษฐานว่ามีการตรวจจับข้อบกพร่ องในโรงงาน (การดําเนินการทีโรงงานจะใช้ เช่น ของเสี ย)
2. โรงงานทีได้ รับการจัดส่ ง: ผลกระทบของรู ปแบบข้อบกพร่ อง เมือสันนิษฐานว่าไม่มีการตรวจจับข้อบกพร่ องก่อนการจัดส่ งไปยังโรงงานถัดไป (การดําเนินการทีโรงงานจะใช้ เช่น การคัดแยก)
3. ผู้ใช้ ปลายทาง: ผลกระทบของรายการกระบวนการ (ผูใ้ ช้ปลายทางจะสังเกตเห็น รู ้สึก ได้ยนิ ได้กลิน ฯลฯ อย่างไร เช่น เมือหน้าต่างยกขึนช้าเกินไป)

ตัวอย่างได้แก่:
¾ การปิ ดสายการผลิต
¾ การหยุดการจัดส่ ง
¾ การควบคุมในลานสิ นค้า
¾ ผลิตภัณฑ์เป็ นของเสี ย 100%
¾ ความเร็ วของสายการผลิตทีลดลง
¾ เพิมกําลังคนเพือรักษาอัตราการผลิต
ของสายผลิตทีต้องการ
¾ การทํางานซําและการซ่อมแซม

Severityความ
รุ นแรง (S) of FE

Failure Analysis (STEP 4)
1. Failure Effects (FE) to the
Next Higher Level Element and/or End User ผลกระทบ
ของข้อบกพร่ อง (FE) ต่อองค์ประกอบระดับถัดไป และ/
หรื อ ผูใ้ ช้ปลายทาง
Your Plant โรงงานของคุณ::
Clearance too small to assemble shaft without potential
damage ระยะห่างน้อยเกินกว่าจะประกอบเพลาได้โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
Ship to Plantโรงงานทีได้ รับมอบ:
Assembly of motor to vehicle door requires additional
insertion force with potential damage การประกอบ
มอเตอร์ ทีประตูรถยนต์ตอ้ งใช้แรงสอดเพิมเติม และอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
End Userผู้ใช้ ปลายทาง:
Comfort closing time too long.ใช้เวลาในการปิ ดนาน
เกินไป

2. Failure Mode (FM) of the Focus Element รู ปแบบ
ข้อบกพร่ อง (FM) ขององค์ประกอบทีมุ่งเน้น

3. Failure Cause (FC) of the Next Lower Element or
Characteristic สาเหตุของข้อบกพร่ อง (FC) ของ
องค์ประกอบของงาน

Axial position of sintered bearing is not reachedใส่ แบริ ง
ไม่ถึงตําแหน่งตามแนวแกนทีกําหนด
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การประเมินคะแนนต้องประเมินค่าลําดับความรุ นแรงทีมีผลกระทบต่อ 3ส่ วน และให้เลือก
คะแนนมากสุ ดใส่ ในช่อง
เช่น Your Plant โรงงานของคุณ: 8
Ship to Plantโรงงานทีได้รับมอบ: 7
End Userผูใ้ ช้ปลายทาง: 7
Severityความ
รุ นแรง (S) of FE

2. Failure Mode (FM) of the Focus Element รู ปแบบ
ข้อบกพร่ อง (FM) ขององค์ประกอบทีมุ่งเน้น

6

5

3. Failure Cause (FC) of the Next Lower Element or
Characteristic สาเหตุของข้อบกพร่ อง (FC) ของ
องค์ประกอบของงาน

Axial position of sintered bearing is not reachedใส่ แบริ ง Machine stops before reaching final position เครื องจักร
ไม่ถึงตําแหน่งตามแนวแกนทีกําหนด
หยุดก่อนทีจะถึงตําแหน่งสุ ดท้าย

Electrical Motor Assy Line ไลน์ประกอบมอเตอร์
ไฟฟ้า

Function Analysis (STEP 3)

การผลิตทังหมดต้องมีการทํางานซําและ ปิ ดสายการผลิตถึง 1 ชัวโมง
ยอมรับนอกสายการผลิต
การผลิตบางส่ วนอาจต้องมีการทํางาน ผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบน้อยกว่า 100%
มีความเป็ นไปได้สงู ทีจะมีผลิตภัณฑ์ที
ซําและยอมรับนอกสายการผลิต
บกพร่องเพิมเติม จําเป็ นต้องทําการคัดแยก
ตําปาน
ไม่มีการปิ ดสายการผลิต
กลาง
การผลิตทังหมดต้องมีการทํางานซําใน ผลิตภัณฑ์ทีบกพร่ องทําให้ตอ้ งมีการใช้แผน
โต้ตอบอย่างมีนยั สําคัญ ไม่น่าจะมี
สถานีก่อนการประมวลผล
ผลิตภัณฑ์ทีบกพร่ องเพิมเติม ไม่จาํ เป็ นต้อง
ทําการคัดแยก
การผลิตส่ วนหนึงอาจต้องมีการทํางาน ผลิตภัณฑ์ทีบกพร่ องทําให้ตอ้ งมีการใช้แผน
โต้ตอบ ไม่น่าจะมีผลิตภัณฑ์ทีบกพร่ อง
ซําในสถานีก่อนการประมวลผล
เพิมเติม ไม่จาํ เป็ นต้องทําการคัดแยก
ผลิตภัณฑ์ทีบกพร่ องไม่ทาํ ให้ตอ้ งใช้แผน
ตํา ไม่เหมาะสมต่อการประมวลผล การ
โต้ตอบ ไม่น่าจะมีผลิตภัณฑ์ทีบกพร่ อง
ดําเนินการ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพิมเติม ไม่จาํ เป็ นต้องทําการคัดแยก ต้อง
ให้ความคิดเห็นกับซัพพลายเออร์
ไม่มีผลกระทบทีน่ากังวลหรื อไม่มี
ไม่มีผลกระทบทีน่ากังวล
ตํามาก
ผลกระทบเลย
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การสู ญเสี ยฟังก์ชนั การทํางานรองของ
รถยนต์
การเสื อมถอยของฟังก์ชนั การทํางาน
รองของรถยนต์

รู ปลักษณ์ภายนอก เสี ย การสัน ความ
กระด้าง หรื อ การสัมผัส ไม่เหมาะสม
อย่างยิง
รู ปลักษณ์ภายนอก เสี ย การสัน ความ
กระด้าง หรื อ การสัมผัส ไม่เหมาะสม
ปานกลาง
รู ปลักษณ์ภายนอก เสี ย การสัน ความ
กระด้าง หรื อ การสัมผัส ไม่เหมาะสม
เล็กน้อย
ไม่มีผลกระทบทีน่ากังวล

การตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการวิเคราะห์
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แบบฟอร์ ม ขันตอน ฟังก์ชัน และข้ อบกพร่ องของกระบวนการ

แบบฟอร์ มรายการ ฟังก์ชัน และข้ อบกพร่ องของกระบวนการ

1. Process Item System, Subsystem, Part Element or
Name of Process รายการกระบวนการ ระบบ ระบบ
ย่อย องค์ประกอบหรื อชือของกระบวนการ

3

1

การตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการวิเคราะห์

Structure Analysis (STEP 2)

4

2

8

ตัวอย่างได้แก่:
¾ เสี ยงรบกวน
¾ ต้องใช้ความพยายามสู งในการใช้งาน
¾ กลินไม่พึงประสงค์
¾ การหยุดทํางานเป็ นระยะ
¾ นํารัวซึ ม
¾ เดินเบาไม่เรี ยบ
¾ ปรับไม่ได้
¾ ควบคุมยาก
¾ รู ปลักษณ์ภายนอกไม่สวยงาม
¾ ฟังก์ชนั ระบบควบคุมแย่ลงหรื อล้มเหลว
¾ ผูใ้ ช้ไม่มีการควบคุมยานพาหนะ
¾ ส่ งผลต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้

เกณ์ การประเมินค่ า Severity (S) of FE

Failure Analysis (STEP 4)
1. Failure Effects (FE) to the
Next Higher Level Element and/or End User ผลกระทบ
ของข้อบกพร่ อง (FE) ต่อองค์ประกอบระดับถัดไป และ/
หรื อ ผูใ้ ช้ปลายทาง
Your Plant โรงงานของคุณ:
Clearance too small to assemble shaft without potential
damage ระยะห่างน้อยเกินกว่าจะประกอบเพลาได้โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
Ship to Plantโรงงานทีได้ รับมอบ:
Assembly of motor to vehicle door requires additional
insertion force with potential damageการประกอบ
มอเตอร์ ทีประตูรถยนต์ตอ้ งใช้แรงสอดเพิมเติม และอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
End Userผู้ใช้ ปลายทาง:
Comfort closing time too long.ใช้เวลาในการปิ ดนาน
เกินไป

ผลกระทบทีมีต่อ
ผูใ้ ช้ปลายทาง

8

การให้ค่าลําดับความรุ นแรง
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ตัวอย่ างผลกระทบ

ผลกระทบคือ
การเป็ นอิสระจากการควบคุมใด ๆ ทีวางแผนหรื อนําไปใช้ รวมถึงข้อผิดพลาดหรื อการป้องกันข้อผิดพลาด พิจารณาสิ งทีเกิดขึนกับรายการ
กระบวนการ ทีนําไปสู่ สิงทีจะสังเกตเห็นหรื อสัมผัส

Structure Analysis (STEP 2)
Failure Analysis (STEP 4)

1. Function of the Process ItemFunction of System,
Subsystem, Part Element or Process หน้าทีของ
รายการกระบวนการหน้าทีของระบบ, ระบบย่อย,
ชินส่ วนหรื อกระบวนการ
Your Plantโรงงานของคุณ:Assembly of shaft into
pole housing assembly การประกอบเพลาเข้าในตัว
เรื อนแกน

1. Failure Effects (FE) to theNext Higher Level
Element and/or End User ผลกระทบของข้อบกพร่ อง
(FE) ต่อองค์ประกอบระดับถัดไป และ/หรื อ ผูใ้ ช้
ปลายทาง
Your Plant โรงงานของคุณ:Clearance too small to
assemble shaft without potential damage ระยะห่าง
น้อยเกินกว่าจะประกอบเพลาได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหาย
Ship to Plant โรงงานทีได้ รับมอบ: Assembly of
Ship to Plantโรงงานทีได้ รับมอบ: Assembly of
motor to vehicle door การประกอบมอเตอร์เข้าทีประตู motor to vehicle door requires additional insertion
รถยนต์
force with potential damageการประกอบมอเตอร์ที
ประตูรถยนต์ตอ้ งใช้แรงสอดเพิมเติม และอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
End Userผู้ใช้ ปลายทาง: Window raises and lowers End Userผู้ใช้ ปลายทาง: Comfort closing time too
long.ใช้เวลาในการปิ ดนานเกินไป "
ยกและลดหน้าต่า"

Function Analysis (STEP 3)

Failure Analysis (STEP 4)

2. Function of the Process Step and Product
2. Process StepStation No. and Name of Focus
Characteristic หน้าทีของลําดับขันตอนกระบวนการ 2. Failure Mode (FM) of the Focus Element รู ปแบบ
Element ขันตอนของกระบวนการสถานี จํานวนและ
และคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์(Quantitative
ข้อบกพร่ อง (FM) ขององค์ประกอบทีมุ่งเน้น
ชือขององค์ประกอบทีมุ่งเน้น
value Is optional)(ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ค่าเชิงปริ มาณ)
[OP 30] Sintered Bearing Press-In Process
Press in sintered bearing to achieve axial position In Axial position of sintered bearing is not reachedใส่ แบ
กระบวนการกดแบริ ง
pole housing to max gap per printกดแบริ งให้อยูถ่ ึง ริ งไม่ถึงตําแหน่งตามแนวแกนทีกําหนด
ตําแหน่งตามแนวแกนในตัวเรื อนแกน ให้มีระยะห่ าง
สู งสุ ดตามแบบ

แบบฟอร์ ม องค์ ประกอบของงาน ฟังก์ชัน และข้ อบกพร่ องของกระบวนการ
Structure Analysis (STEP 2)
3. Process Work Element 4M Type งานใน
กระบวนการองค์ประกอบแบบ 4M
Press Machine เครื องกด

Function Analysis (STEP 3)

Failure Analysis (STEP 4)

3. Function of the Process Work Element
3. Failure Cause (FC) of the Next Lower Element or
and Process Characteristic หน้าทีของกระบวนการ Characteristic สาเหตุของข้อบกพร่ อง (FC) ของ
ย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ
องค์ประกอบของงาน
Machine presses sintered bearing into the pole
Machine stops before reaching final position
housing seat until the defined axial position เครื องกด เครื องจักรหยุดก่อนทีจะถึงตําแหน่งสุ ดท้าย
แบริ งเข้าในตัวเรื อน จนถึงตําแหน่งตามแนวแกนที
กําหนด

การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) &Control Plan
AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

Step 5 PFMEA Risk Analysis
การวิเคราะห์ความเสี ยง
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5.1 การควบคุมเชิงป้ องกันในปัจจุบัน (PC) ของ สาเหตุของข้ อบกพร่ อง (FC)
คําจํากัดความ PC คือ การกําจัด
(ป้องกัน) สาเหตุของข้อบกพร่ อง
หรื อลดอัตราการเกิด การศึกษา แบ่งเป็ น 2
วิธีการปัจจุบนั ทีมีการดําเนินการ วิธกี าร
อยู่ จะช่วงให้สามารถวางแผน
กระบวนการได้ดีในอนาคต

- การอบรม OJT
- การหยุดพักเพือป้องกันความเมือยล้า
- การใช้คนทีมีการรับรอง

เชิงพฤติกรรม
( คน )

- การทําความสะอาดเป็ นระยะ
- เปลียนอุปกรณ์ตามระยะ
- การ Fix ใช้เครื องและอุปกรณ์
- ติดตังอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ
- การใช้กราฟเพือเฝ้าติดตามสภาพความผิดปกติ SPC
- การบํารุ งรักษา PM หรื อ TPM
- การทดลองก่อนการเริ มงาน หรื อ ตรวจก่อนเริ มงาน
- การควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิหอ้ ง
- การกําหนดโปรแกรมสําเร็ จรู ปโดยไม่ตอ้ งตังค่าเอง
- การจัดทําคู่มือการทํางาน

เชิงเทคนิค
( ไม่ใช่คน )

Fiter Code
(Optional)รหัสตัว
กรอง (ไม่บงั คับ)

Sp Proc Char
คุณลักษณะพิเศษ

Current Detection Controls (DC) of FC or
FM การควบคุมเชิงตรวจจับ (DC) ของ FC
หรื อ FM

PFMEA AP

Detection การ
ตรวจจับ (D) of
FC/FM

Current Prevention Control (PC) of
FC การควบคุมเชิงป้องกันในปั จจุบนั
(PC) ของ FC

Occurrenceการ
เกิด (0) of FC

PFMEA Risk Analysis (STEP 5)

โดย
BIG Q TRAINING CO,. LTD.
www.bigq.co.th , www.bigqtraining.com

Force adsted acc.data sheelปรับแรง
ตามแผ่นข้อมูล

ให้คาํ ปรึ กษาและฝึ กอบรมโดยมืออาชีพ เพือความประทับใจแบบเบ็ดเสร็ จแก่คุณ

หน้า 111

มาตรฐานในองค์กร

เกณ์ การประเมินค่ า Occurrence (O) of FC
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เอกสารสนับสนุนการทํางานในแต่ละขันตอน Supporting Document มีหลายประเภท เช่น
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

O

Work Instruction (WI)
Work Manual (WM)
Standard Manual (SM)
Work Standard (WS)
One Point Lesson (OPL)
limit sample
Q-Point
Quality Instruction (QI)
แผนคุณภาพ

กําล ังการ
ผลิต

เครืองมือ/
อุปกรณ์

Customer

Delta Electronice (thailand) (D#5)

Model

Material

SECC t=0.8 ±0.05

Size

ผูอนุ
้ ม ัติ

ECD14020004

10
9
8
7
6
5
4
3

Part Number 3461909600

SECCV2x2x0.8x55.14x41.6x12 Rev.

00

Part Name

A221 Fan Holder 1

Step

2 of 3

การทํานายการเกิดสาเหตุ
ของข้อบกพร่ อง
สู งทีสุ ด

ประเภทของการ
ป้องกัน
ไม่มี

สู งมาก

เชิงพฤติกรรม

สู ง
ปานกลาง
ตํา

2

ตํามาก

1

ตําทีสุ ด

วันที ประกาศใช้

ผูจ
้ ัดทํา

1. ควรใส่ชินงานให้ตรงกับ FIXTURE ทีแม่พิมพ์กาํ หนดไว้โดยให้ดา้ นเรี ยบอยู่ดา้ นบน
1

2. ตรวจสอบชินงานทุกๆ 20 ตัวว่าชินงานมีรอยขีดข่วน,ทับเศษ,ขาดเหว้าแหว่ง และรู เ จาะครบหรื อไม่
3. ให้ตรวจสอบชินงานชินแรกทีปัมออกมาว่าชินงานตรงตาม QI.หรื อไม่

2
ปัม

20 ชิน/1 นาที

45 T

15 ชิน/1 นาที

45 T

15 ชิน/1 นาที

45 T

Item

Specification / Tol.

1(E)
2

34.8

3(G)
ด้า นเรียบ

พ ับ

Ø 3.6 ±0.05

2(F)

ปัม

3

4(H)

±0.2

Min - Max

Instrument

Warning

3.55-3.65

PIN GAUGE

(4x)

34.6-35.0

VERNIER

2.8

±0.2

2.6-3.0

VERNIER

12

±0.2

11.8-12.2

VERNIER

-

VISUAL

Sampling 20 pcs.

พฤติกรรมหรื อทาง
เทคนิค
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การควบคุมเชิงป้องกัน
ไม่มีการควบคุมเชิงป้องกัน
การควบคุมเชิงป้องกันจะมีผลกระทบเล็กน้อยในการป้องกันสาเหตุของ
ข้อบกพร่ อง
การควบคุมเชิงป้องกันค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพในการป้องกันสาเหตุของ
ข้อบกพร่ อง
การควบคุมเชิงป้องกันมีประสิ ทธิ ภาพในการป้องกันสาเหตุของข้อบกพร่ อง

แนวปฏิบตั ิทีดีทีสุ ด: การควบคุมเชิงป้องกันมีประสิ ทธิ ภาพสู งในการป้องกันสาเหตุของข้อบกพร่ อง
พฤติกรรมหรื อทาง
เทคนิค
การควบคุมเชิงป้องกันมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ดในการป้องกันการเกิดสาเหตุ
ของข้อบกพร่ องทีเป็ นผลมาจากการออกแบบ (เช่น รู ปทรงเรขาคณิ ตของ
ชินส่ วน) หรื อกระบวนการ (เช่น การออกแบบอุปกรณ์ติดตังหรื อเครื องมือ)
ทางเทคนิค
วัตถุประสงค์ของการป้องกันเชิงควบคุม - เพือไม่ให้เกิดรู ปแบบข้อบกพร่ องได้
ในทางกายภาพอันเนืองจากสาเหตุของข้อบพกร่ อง

1. ห้ามมีรอยขีดข่วน ด้านเรี ยบ

8

แพ็ค

10 ชิน/1 นาที

2. เจาะรูกลม 4 รู
ด้า นเรียบ
ด ้านเรีย บ

3. เจาะ รู 4 เหลียมมาแล้ว 1 รู

2

ตัวอย่างวิธีการค้นพบทีมีในหน้างานทัวไป
- ใช้เกจ์ผนั แปร ( ทีสามารถอ่านค่าออกมาได้เป็ นตัวเลข ) เช่น เกจวัดแรงดัน หรื อ เครื องมือวัดและ
ทดสอบ เช่น เวอร์เนียร์ เกจวัดความร้าน วัดแรงดัน
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เกณ์ การประเมินค่ า Detection (D) of FC/FM
D

ความสามา
รถในการ
ตรวจจับ

ระบบได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
ประสิ ทธิภาพและเชือถือได้ (เช่น
โรงงานมีประสบการณ์กบั วิธีการ
เหมือนกัน หรื อการใช้งานนี), ผลของ
R&R สามารถยอมรับได้ เป็ นต้น

4

3

สู ง

2

1

ระดับของวิธีการตรวจจับ

สู งมาก
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โอกาสตรวจจับ

วิธีการตรวจจับอัตโนมัติดว้ ยเครื องจักรทีสามารถตรวจจับรู ปแบบของข้อบกพร่ อง
ปลายนํา ป้องกันการประมวลผลเพิมเติม หรื อระบบสามารถระบุผลิตภัณฑ์ที
แตกต่าง และสามารถดําเนินการต่อจนกระทังถึงบริ เวณทีกําหนด ผลิตภัณฑ์ที
แตกต่างจะถูกควบคุมโดยระบบทีทนทาน ทีสามารถป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหล
ออกจากโรงงาน
วิธีการตรวจจับอัตโนมัติดว้ ยเครื องจักรทีสามารถตรวจจับรู ปแบบของข้อบกพร่ อง
ในสถานี ป้องกันการประมวลผลเพิมเติม หรื อระบบสามารถระบุผลิตภัณฑ์ที
แตกต่าง และสามารถดําเนินการต่อจนกระทังถึงบริ เวณทีกําหนด ผลิตภัณฑ์ที
แตกต่างจะถูกควบคุมโดยระบบทีทนทาน ทีสามารถป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหล
ออกจากโรงงาน
วิธีการตรวจจับได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี วิธีการตรวจจับด้วยเครื องจักรทีสามารถตรวจจับสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิด
รู ปแบบข้อบกพร่ อง (ชินส่ วนทีแตกต่าง)
ประสิ ทธิภาพและเชือถือได้ (เช่น
โรงงานมีประสบการณ์กบั วิธีทีใช้ การ
ตรวจสอบยืนยันการป้องกันความ
ผิดพลาด เป็ นต้น)
รู ปแบบข้อบกพร่ องไม่สามารถเกิดขึนได้ในทางกายภาพตามทีออกแบบหรื อประมวลผล หรื อวิธีการตรวจจับได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าจะสามารถตรวจจับรู ปแบบหรื อสาเหตุของข้อบกพร่ องได้เสมอ

หน้า 114-115

หน้า 116-117

เกณฑ์ ระดับความเสี ยง4 ระดับ RPN
Priority High (H):
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การตรวจสอบทวนทวนและการดําเนินการมีลาํ ดับความสําคัญสู งสุ ด ทีมจะต้องระบุการดําเนินการ
ทีเหมาะสม เพือปรับปรุ งการควบคุมเชิงป้องกัน และ/หรื อ การควบคุมเชิงตรวจจับ หรื อปรับและ
จัดทําเอกสารรายงานว่าเพราะเหตุใดการควบคุมในปั จจุบนั จึงเพียงพอ

Priority Medium (M) การตรวจสอบทวนทวนและการดําเนินการมีลาํ ดับความสําคัญปานกลาง ทีมควรระบุการ

ดําเนินการทีเหมาะสม เพือปรับปรุ งการควบคุมเชิงป้องกัน และ/หรื อ การควบคุมเชิงตรวจจับ หรื อ
ปรับและจัดทําเอกสารรายงานว่าเพราะเหตุใดการควบคุมจึงเพียงพอ โดยขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริ ษทั

Priority Low (L):

การตรวจสอบทวนทวนและการดําเนินการมีลาํ ดับความสําคัญตํา ทีมอาจระบุการดําเนินการเพือ
ปรับปรุ งการควบคุมเชิงป้องกัน หรื อ การควบคุมเชิงตรวจจับ

ขอแนะนําให้ฝ่ายบริ หารตรวจสอบทบทวนผลกระทบของข้อบกพร่ องทีอาจเกิดขึนทีมีคะแนนความ
รุ นแรง 9 – 10 และมีระดับความสําคัญในการดําเนินการสู งและปานกลาง เป็ นอย่างตํา รวมถึงการ
ดําเนินการทีแนะนําทีถูกนํามาใช้ นีไม่ใช่การจัดลําดับความสําคัญของความเสี ยงว่ามีลาํ ดับความสําคัญสู ง
ปานกลาง หรื อตํา แต่เป็ นการจัดลําดับความสําคัญความจําเป็ นในการดําเนินการเพือลดความเสี ยง

หน้า 116-117

เกณ์ การประเมินค่ า PFMEA AP

106

การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) &Control Plan
AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

Step 6 Optimization
การเพิมประสิ ทธิภาพ
โดย
BIG Q TRAINING CO,. LTD.
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การประเมินประสิ ทธิผลของการดําเนินการ

112

control sensor monitoringเครื อง วิศวกรรม
กระบวนการ นาย
เครื องกดทีมี
กดทีมีระบบ
พอล ดัลแคน
เซนเซอร์ควบคุม ตรวจสอบแรง
ตําแหน่ง

8 3 2

PFMEA AP

Optimization (STEP 6)
Action Taken
Prevention Detection
Target
Responsible
with Pointer to Completion
Actionการ Actionการ
Completion
Status สถานะ Evidenceการ Dateวันทีงาน
Person's Name
ดําเนินการเชิง ดําเนินการเชิง
Dateวันกําหนด
ชือผูร้ ับผิดขอบ
ดําเนินการทีมี แล้วเสร็ จ
ป้องกัน
ตรวจจับ
งานแล้วเสร็ จ
ตัวชีหลักฐาน
Selected press Selected press Process Engineer dd.mm.yyyyวัน
open
with position with force
Mr. Paul Duncan เดือนปี

Severityความรุ นแรง
(S) of FE
Occurrenceการเกิด (0)
of FC
Detection การตรวจจับ
(D) of FC/FM
Sp Proc Char
คุณลักษณะพิเศษ

เมือการดําเนินการแล้วเสร็ จ จะต้องประเมินค่าของการเกิดและการตรวจจับใหม่อีกครัง และอาจมีการ
กําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินการใหม่ และจะจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการใหม่ จากผล
การคาดการณ์ประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การดําเนินการจะยังคงอยูใ่ นสถานะ “รอการดําเนินการ” จนกว่า
จะมีการทดสอบประสิ ทธิภาพ และหลังจากการทดสอบเสร็ จสิ น จะต้องยืนยันหรื อดัดแปลงผลการให้
คะแนนเบืองต้น เมือมีการระบุเอาไว้ จากนันสถานะของการดําเนินการจึงจะเปลียนจาก “รอการ
ดําเนินการ” เป็ น “เสร็ จสมบูรณ์”

L

Remark
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Step 7 Results Documentation
เอกสารผลลัพธ์
โดย
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A7 Process FMEA Checklist
(A-7) ใบตรวจสอบFMEAกระบวนการ
Part Number รห ัสชินงาน

Part Name ชือชินงาน

Prepare byผูจ
้ ัดทํา

Date ว ันทีจ ัดทํา :
Yes No
ใช่ ไม่ใช่

Question
คํา ถาม

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

comment /Action required
ข้อเสนอแนะ / วิธก
ี ารทีเรียกร้อง

Responsible person
ผูร
้ ับผิดชอบ

Due date
ว ันทีเสร็จ

Was the Process FMEA prepared using the KSS NA guidelines?
ได้มีการจัดทําFMEAกระบวนการตาม Ford , Chryslerและ General motor หรื อไม่?
Have all operations affecting fit, functions, durability, governmental regulations and safety been identified and
listed sequentially?
สิ งทีมีผลต่อการประกอบ,การทํางาน,ความทนทาน กฎหมายและความปลอดภัยในการทํางานได้มีการชีบ่งและทํา
ตามลําดับแสดงออกมาหรื อไม่?
Were similar part FMEAs conducted?
ได้มีการพิจารณาถึงประเภท FMEA ของชินส่วนหรื อไม่?
Have historical campaign and warranty data been reviewed?
ได้มีการทบทวนข้อมูลแก้ไขตามเรื องทีได้เ กิดขึ นแล้วหรื อไม่?
Have appropriate corrective actions been planned or taken for high risk priority numbers?
ได้มีการวางแผนรายการตัวเลขทีมีความเสี ยงสูงตามลําดับและมีการเลือกวิธีการแก้ไขทีเหมาะสมหรื อไม่?
Have appropriate corrective actions been planned or taken for high risk severity numbers?
ได้มีการวางแผนรายการตัวเลขรุ นแรงสูงและเลือกวิธีการแก้ไขทีเหมาะสมหรื อไม่?
Were risk priorities numbers revised when corrective action was completed?
เมือมีการแก้ไขเสร็จแล้วตัวเลขทีมีความเสี ยงสูงได้มีการแก้ไขหรื อไม่?
Were risk severity numbers revised when corrective action was completed?
เมือมีการแก้ไขแบบวิศวกรรมได้มีการแก้ไขความรุ นแรงสูงหรื อไม่?
Do the effects consider the customer in terms of the subsequent operations, assembly and products?
ได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อการปฎิบตั กิ ารประกอบและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าหรื อไม่?
Was warranty information used as an aid in developing the Process FMEA?
ขณะจัดทําFMEA กระบวนการได้มีการขอข้อมูลบํารุ งรักษาหรื อไม่?
Were customer plant problems used as an aid in developing the Process FMEA?
ขณะจัดทําFMEA กระบวนการได้มีการขอข้อมูลปัญหาจากโรงงานลูกค้าหรื อไม่?
Have the causes been described in terms of something that can be fixed or controlled?
ได้มีการอธิบายสาเหตุเ พือกําหนดหรื อควบคุมสิ งต่างๆแล้วหรื อไม่?
Where detection is the major factor, have provisions been made to control the cause prior to the next operations?
ขณะทีระดับการตรวจนันเป็ นปัจจัยทีสําคัญได้มีการกําหนดควบคุมสาเหตุกอ่ นถึงขันตอนต่อไป?

ตัวอย่าง การจัดทําแผนควบคุม
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Control Plan
โดย
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122

รายละเอียดแผนควบคุม

15 Part / Process Number – ป้อนหมายเลข
ชินส่ วน /กระบวนการ หมายเลขรายการนีมัก
อ้างอิงจากผังงานกระบวนการ หรื อ จากแบบวาด
การประกอบชินส่ วนแต่ละชิน
16 Process Name / Operation Description –
ป้อนชือชินส่ วน /กระบวนการ ชือรายการนีมัก
อ้างอิงจากผังงานกระบวนการ หรื อ จากแบบวาด
การประกอบชินส่ วนแต่ละชิน

รายละเอียดแผนควบคุม

ข้อมูล PFMEA

126

127

Structure Analysis (STEP 2)
1. Process Item
System, Subsystem, Part Element or
Name of Process รายการกระบวนการ ระบบ
ระบบย่อย องค์ประกอบหรื อชือของกระบวนการ

2. Process Step
Station No. and Name of Focus
Element ขันตอนของกระบวนการ
สถานี จํานวนและชือขององค์ประกอบทีมุ่งเน้น

5 พิมพ์

5.1 ตรวจรับกระดาษ

Function Analysis (STEP 3)
3. Process Work
Element
4M Type งานในกระบวนการ
องค์ประกอบแบบ 4M

พนักงาน

กระดาษ
แสงสว่าง
ไมโคร
ตลับเมตร

20 Process: กระบวนการ ป้อนรายละเอียด
คุณสมบัติของกระบวนการ ทีเป็ นสาเหตุหรื อ
มีความสัมพันธ์ส่งผลกระทบกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการย่อย หรื อ
ชินงานสุ ดท้ายของกระบวนการ ข้อมูลอ้างอิง
อาจมาจาก ตารางคุณลักษณะของกระบวนการ
, PFMEA , ผังต้นไม้ , หรื อ ตารางวิเคราะห์
ระบบและเงือนไขการทํางาน เช่น ความร้อน ,
เวลา , จํานวนครัง , แรงกด

1. Function of the Process Item
2. Function of the Process Step and
Function of System, Subsystem,
Product Characteristic หน้าทีของลําดับ
Part Element or Process หน้าทีของรายการ ขันตอนกระบวนการและคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์
กระบวนการ
(Quantitative value Is optional)(ไม่
จําเป็ นต้องใส่ค่าเชิงปริ มาณ)
หน้าทีของระบบ, ระบบย่อย, ชินส่ วนหรื อกระบวนการ

Your Plant: เคลีอบ
ชินงานให้มีเฉดสี ตาม
ลวดลายทีลูกค้ากําหนด
ครบจํานวน
Ship to Plant :บรรจุ
ชินงานพืนส่งขายลูกค้า
End User :นําไปใช้เก็บ
ถนอมรักษาสิ นค้า

เฉดสี

มุมฉาก

จุดดํา

จํานวน

5.2 ตรวจรับสี

พนักงาน
สี
แถบสี

เฉดสี
จุดดํา

พนักงาน
เพลท
5.3 ล้างแผ่น

นํายา

3. Function of the Process Work Element
and Process Characteristic หน้าทีของกระบวนการย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ

พนักงาน: ต้องตรวจเฉดสี ของกระดาษให้เหมือนกันทัง Lot

ตัวอักษร

กระดาษ: ตัดมาจาก Lot เดียวกัน
แสง : ต้องมากกว่า 550 และสี ขาว
พนักงาน : ต้องวัดกาบาทและเทียบเส้นแทยง
กระดาษ : ต้อง 90 บวกลบไม่เกิน .5
ตลับเมตร : เทียงตรงและอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ
พนักงาน : ตรวจคราบสกปรกให้ครบคลุมทังแผน
กระดาษ : กระดาษต้องห่อพลาสติกมา
แสง ต้องมากกว่า 550 และสี ขาว
พนักงาน : วัดชินงานและคํานวน
กระดาษ : ความหนาต้องเท่ากันแต่ละแผ่น
กระดาษ : มาจากม้วนเดียวกัน
ไมโคร : เทียงตรงและอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ
ตลับเมตร : เทียงตรงและอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ
พนักงาน : ต้องเทียบโคดและเทียบเฉดสี กบั ในสังงาน
สี : ต้องมีโคด และสี ตวั อย่างติดมาข้างกระป๋ องและระบุปี
แผ่นตรวจ : ต้องเป็ นยีห้องเดียวกันกับสี ทีใช้และปี ปัจจุบนั
่
สี : เนือของสี ตอ้ งไม่มีฝนระอองปนอยู
ุ่
พนักงาน : ต้องล้างและตรวจสอบรู เพลทให้สะอาด
เพลท : ต้องไม่ชาํ รุ ดและรู อกั ษรต้องมีสภาพสมบูรณ์
นํายา : ต้องเป็ นนํายาล้างเพลทีปริ มาณความเข้มข้นทีกําหนด
แสง: ในพืนทีตรวจสอบเพลทต้องมากกว่า 550 และสี ขาว

แสงสว่าง
จุดดํา

เพลท: หน้าเพลทต้องไม่มีฝนุ่
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134

ตัวอย่างวิธีการค้นพบทีมีในหน้างานทัวไป
- ใช้เกจ์ผนั แปร ( ทีสามารถอ่านค่าออกมาได้เป็ นตัวเลข ) เช่น เกจวัดแรงดัน หรื อ เครื องมือวัดและ
ทดสอบ เช่น เวอร์เนียร์ เกจวัดความร้าน วัดแรงดัน

22 Product / Process Specification /
Tolerance – ข้อกําหนดของ ผลิตภัณฑ์ /
กระบวนการ ป้อนสเปคของผลิตภัณฑ์
หรื อกระบวนการเข้าไป หรื ออาจเป็ นค่า
เกณฑ์ความคลาดเคลือนทียอม ( สามารถ
อ้างอิงข้อมูลอืน เช่น drawings, design
reviews, material standard , คู่มือการ
ทํางาน , ชินงาน , กรณี เป็ นลักษณะ
ภายนอกเช่น ไม่มีครี บ , ต้องเงา , )
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การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) &Control Plan
AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

แนวทางการพัฒนา
Control Plan Or Quality Plan

24 Sample – การสุ่ มตัวอย่าง
- size ขนาด ป้อนตัวเลขของการตรวจสอบแต่ละครัง เช่น 1 ชิน ,
3จุด , 100% กรณี จุดควบคุมใดมีการใช้ SPC ในการควบคุมเพือ
ป้องกันต้องระบุจาํ นวนให้สอดคล้องกับประเภทเครื องมือด้วย

โดย
BIG Q TRAINING CO,. LTD.
www.bigq.co.th , www.bigqtraining.com

- Frequency ความถี ป้อนข้อความบ่งชีช่วงเวลาทีต้องทําการ
ตรวจ “ ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ เช่น ทุก 30 นาที ,
หลังตังเครื องเสร็ จ , ก่อนการเริ มผลิต , ก่อน Pack , ทุกวันช่วง
8.00 เป็ นต้น

ให้คาํ ปรึ กษาและฝึ กอบรมโดยมืออาชีพ เพือความประทับใจแบบเบ็ดเสร็ จแก่คุณ

ตัวอย่าง การเปลียนแปลง CP

Pass

ตรวจรับวัตถุดิบ

Control Plan
Prototype
Pre-launch
Production
Control Plan Number:
Part Number/Latest Change Level:
Part Name/Description:
Supplier/Plant:
Supplier Code:

PART/
PROCESS
NUMBER

4.1

PROCESS
NAME/
OPERATION
DESCRIPTION

ตรวจรั บ Mat เข ้า
line กลึง

MACHINE,
DEVICE, JIG,
TOOLS, FOR
MFG.

-

Date (Orig):

Core Team:
Supplier/Plant Approval/Date:
Other Approval/Date(If Req`d):

Customer Eng. Approval/ Date(If Req`d):
Customer Quality Approval/Date (If Req`d):
Other Approval/Date(If Req`d):

CHARACTERISTICS

NO.

PRODUCT

PROCESS

Special
Char.
Class

ขนาด

-

Date (Rev):
ปะลูกฟูก

METHODS
PRODUCT/
PROCESS
SPECIFICATION
TOLERANCE

EVALUATION/
MEASUREMENT
TECHNIQUE

ตาม W/O

เวอร์เนีย

SAMPLE
SIZE

FREQ.

ตังเครือง

เฉพาะ เครือง A-B

4.2

Set up เครือง

S/C

ค่าเครือง

CNC No. A16-20

ตาม W/O

CONTROL
METHOD

REACTION
PLAN

ผลิต

เครือง A/B/C

WI-LA003/004

ตรวจสอบระหว่างผลิต

-

-

ตรวจรับวัตถุดิบ

-

-

Pass

1 ชิน/lot

ทุก lot
ทีนํ าเข ้า

Check List

สายตาตรวจที
ป้ าย TAG

1 ครั ง

ทุก เลท
ในแต่ละ
lot

เปลียนคืน

Pass

ตาม W/O

สายตาที
จอแสดงผล

ทุก ค่า

ตังเครือง Op และ
เสร็ จ
Lead

W/O

ปรั บค่า

ตาม W/O

เวอร์เนีย

3 ชิน

OP ที
ตังเครือง
ผ่านการ
เสร็ จ
ทดสอบ

W/O

ปรั บค่าเครืองใหม่

4.3

ผลิต

จํานวน/ชม

100 up

ตัวนั บจํานวนที
เครือง

1 ครั ง

ทุก 1 ชม

OP

PM เครือง

-

ขนาด

ตาม W/O

เวอร์เนีย

3 ชิน

ทุก 1 ชม

QC

Check List

หยุดแจ ้งหัวหน ้า

เบอร์ไดคัท
ความสมบูรณ์ ไดคัท
ตังฉาก

WI-PU001/002

ผลิต

เครืองปัม

WI-PU001/002

-

ตรวจสอบ
ระหว่างผลิต

-

-

-

-

ปัมขึนรูป

เปลียนคืน

OP

ความเร็วเครือง
ความเร็วสายพาน
ตะขอโซ่
ความสะอาดลูกกลิง
ระยะหัวส่ งกระดาษ

เครืองปัม

ตังเครือง
OP

Pass

ขนาด

-

-

Pass

Respon
sibility

WI-LA-003

NG

NG

เกรดเหล็ก

-

Pass

Key Contact/Phone:

152

ตัวอย่างแผนภูมิควบคุมทีมีการปรับปรุ ง

150

ตรวจรับวัตถุดิบ

-

แกะงาน

เครืองแกะกระดาษ

-

-

ตกแต่ง
ชินงาน
ประกอบงาน

เครืองทากาว

WI-HM001/002

บรรจุ

เครืองแพ็ค

WI-HM-005

โฟร์คลิฟ

WI-EP-001

แรงอัดลม
ความเร็ว
เวลาปิ ดเครืองความร้อน

ส่ งมอบ
OK

NG

-

ความหนืดกาว
ขนาดออฟเซ็ท
ขนาดลูกฟูก
ชนิดลอนลูกฟูก

160-180 วินาที
FM-PD-006

ทุกวันตอนเช้า
ทุกครังทีได้รบั

1 ครัง
1 แผ่น

0 1

ถ้วยตวง
ตลับเมตร

/

-

WI-LA-003

การติดกาว
ลักษณะภายนอก
ตําแหน่งการปะ
ลักษณะภายนอก
การติดกาว
จํา นวน
ลักษณะภายนอก
จํา นวนงาน

ชินงานตัวอย่าง

ลักษณะภายนอก
รอยแตกเส้นพับ
รอยขาดใบมีด
ลักษณะภายนอก
รอยแตกเส้นพับ
รอยขาดใบมีด
จํา นวน
ลักษณะภายนอก
รอยแตกเส้นพับ
รอยขาดใบมีด
จํา นวนงาน
ชนิดกาว
ความหนืดกาว
การฉี กขาด
ตรวจสอบระยะรู
ลักษณะภายนอก
ตรวจสอบระยะรู
ลักษณะภายนอก
เส้นกาว
จํา นวนชินงาน
ลักษณะภายนอก
ลักษณะภายนอก
จํา นวนชินงาน
จํา นวนชินงาน
ป้ายบ่งชี
รายการ
จํา นวน

ตัวอย่างชินงาน
FM-PD-006
ตัวอย่างงาน

เริมทดลอง
เดินเครืองทุกครัง

ทุก 20-30 แผ่น

1 ครัง

0 1

3 แผ่น

0 1

1 ชิน

0 1

ผลิตเสร็จ
30 นาที
เมือได้รบั งาน

100%
3 แผ่น
ทังหมด

0 1
- -

ก่อนตังเครือง

1 ครัง

0 1

ทุกจุด

WI-PU-001/002

ระหว่างตังไดคัท
เริมทดลอง
เดินเครืองทุกครัง

ชินงานตัวอย่าง

ทุก 20-30 แผ่น

1 ชิน
ทังหมด

FM-PD-006
WI-PU-001,002
ชินงานตัวอย่าง

3 แผ่น

ผลิตเสร็จ
30 นาที

3 แผ่น

0 1

FM-PD-006

ทังหมด

-

1 ครัง

0 1

-

รับงานงาน
ก่อนใช้งาน
ทุกวันตอนเช้า
ระหว่างแกะ

ไม่จาํ กัด

ชินงานตัวอย่าง

ทุก 20-30 แผ่น

1 แผ่น

0 1

30 นาที

3 แผ่น

0 1

ตังเครือง

1 ครัง

0 1

60-100 ไมล์
WI-HM-001
WI-HM-001
WI-HM-001
WI-HM-001
WI-HM-001
5 นาที
ใบสังงาน
ใบสังงาน
WI-HM-005
ใบส่งของ

/

/
/
/

/

/

1 แผ่น

0 1

3 ชิน
1 ครัง
ทุกห่อ
สุ่ม 5 pack
1

0 1

ทุก LOT

ทังหมด

0 1

0 1

-

/

สายตาและมือ
สัมผัส

-

-

FM-QC-015
FM-QC-015

FM-QC-015
FM-SR-002

-

/

สายตา

FM-QC-016

/

สายตา

-

ไมล์วดั
จอมิ นิเตอร์
สายตา

WI-HM-001,002

/

สายตา

-

/

สายตา

-

สายตา

-

สายตา

-

FM-HM-001
FM-QC-016

สายตา

-

FM-EP-001

/
/
/
/
/

FM-QC-014
แฟ้มเก็บไดคัท
FM-PU-001
FM-PU-001

-

/

0 1

FM-QC-014

-

ตลับเมตร
สายตา
ถ้วยตวง
สายตา

/

FM-QC-014

สายตา
ทดสอบฉี ก
มิเตอร์
สายตา
ตลับเมตร

สายตา
สายตาและมือ
/
สัมผัส

/

/
1 ชม.
ก่อนใช้งาน
ระหว่างpack
เสร็จงาน

-

สายตา

สายตาและมือ
สัมผัส

-

ทุก 20-30 แผ่น

สายตา

สายตา

0 1 /

FM-PD-006

WI-LA-003

ตลับเมตร

/

/

ชินงานตัวอย่าง

ชินงานตัวอย่าง

มิเตอร์

0 1

เอกสารทดลองใช้

สายตา

/

-

FM-QC-016
FM-HM-001
FM-QC-016

