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Cpk คืออะไร

ในการวัดผลด้านสมรรถนะ ประสิทธิผลในการควบคุม

กระบวนการต่าง ๆ น้ันจะต้องมีการก�าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปรียบเทียบ

สมรรถภาพ ความสามารถ และเพื่อการน�าเสนอประสิทธิผลต่อลูกค้า

หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการวัดผลนี้จะใช้การค�านวณด้วยวิธีที่ไม่

ซับซ้อน สามารถเข้าใจและน�าเสนอได้ง่าย ตัวอย่างของการรายงาน

ประสิทธิผล สมรรถนะของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนอต่อ

ลูกค้า เช่น การเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต์จะมีการน�าเสนอใน

เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันในรูปอัตราส่วนกิโลเมตรต่อลิตร เพื่อน�า

เสนอต่อลูกค้าผู้ที่ให้ความสนใจด้านการประหยัดพลังงาน หรือการน�า

เสนออัตราการเร่งของเครื่องยนต์โดยการก�าหนดอัตราเร่งจาก 0 

กิโลเมตรขึ้นไปที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เวลาภายในกี่วินาที 

เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในด้านอัตราเร่งตาม

สมรรถนะของเครื่องยนต์ หรือในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มักจะ

มีการเก็บสถิติและการรายงานประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบความ

สามารถของนักกีฬา รายงานผลเพื่อเป็นข้อมูลต่อผู้ที่สนใจ และน�า

ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น สถิติความเร็วของ

ลูกเสร์ิฟในการแข่งขนัเทนนสิระดับมอือาชพี หรอืสถิติความแม่นย�าของ

การยิงประตูของนักฟุตบอล เป็นต้น 

การรายงานผลสมรรถนะของค่าสถิติดังกล่าวนี้สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน โดยมีการรายงาน 

ค่าสถิติเพื่อชี้วัดความสามารถกระบวนการ เพื่อรายงานผลและสร้าง

ความมัน่ใจให้ลูกค้า และสามารถพจิารณาได้ว่าผู้ควบคมุกระบวนการ 

(process owner) นั้น มีความมั่นใจในการควบคุมกระบวนการต่อการ

ผลิต การแสดงผลด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และ

สามารถตรวจสอบได้ว่าสิง่ทีค่วรได้รบัการปรบัปรงุหรอืปัจจยัทีม่ผีลต่อ

Cpk
นายคุณภาพ

การปรับปรุงค่า
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การปรบัปรุงน้ันสามารถด�าเนนิการได้อย่างไร ? โดยข้อมลูทีน่�ามาใช้ใน

การน�าเสนอความสามารถของกระบวนการนัน้มาจากการเก็บข้อมลูใน

อดีต การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของกระบวนการใน

อนาคต การเปรยีบเทยีบกบัข้อก�าหนด Specification ของกระบวนการ 

โดยการศกึษาค่าความสามารถของกระบวนการ (process capability) 

นั้น สามารถศึกษาค่าดัชนีชี้วัดได้ดังนี้

การศึกษาค่า Cp เริ่มต้นจากการจัดเก็บข้อมูลกระบวนการที่

ต้องการศึกษาในรูปข้อมูลแบบตัวแปร (variable data) และน�ามา

เปรียบเทียบกับข้อก�าหนด (specification)

Cp  =   ⎯⎯⎯⎯

โดย 

USL หมายถึง Upper Specification Limit คือ ขอบเขตของ 

ข้อก�าหนดด้านบน

LSL หมายถึง Lower Specification Limit คือ ขอบเขตของ 

ข้อก�าหนดด้านล่าง

d หมายถึง Sigma หรือ Standard Deviation คือ ค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานที่มาจากการค�านวณฟังก์ชั่นทางสถิติ

ในกรณีที่ข้อก�าหนด (specification) อาจมีข้อก�าหนดของ

กระบวนการด้านเดียว จึงเลือกศึกษาค่าดัชนีชี้วัดความสามารถ

กระบวนการ (process capability) เช่น 

➲ กรณี Cpl ข้อก�าหนดด้านขอบเขตข้อก�าหนดด้านล่าง 

(Lower Specification Limit: LSL) ตัวอย่างเช่น กล่องบรรจุภัณฑ์รุ่นนี้

ต้องสามารถทดแรงกดไม่ต�่ากว่า 50 กิโลกรัมแรง (Kgf.)

➲ กรณ ีCpu ข้อก�าหนดด้านขอบเขตข้อก�าหนดด้านบน (Up-

per Specification Limit: USL) ตัวอย่างเช่น ห้อง Clean Room ต้องมี

ค่าปริมาณฝุ่นไม่เกิน 100 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร 

Cpl  =   ⎯⎯⎯     Cpu  =   ⎯⎯⎯

 เมื่อ 

X  = ค่าเฉลี่ยของกระบวนการ

LSL = ข้อก�าหนดด้านขอบเขตข้อก�าหนดด้านล่าง

USL = ข้อก�าหนดด้านขอบเขตข้อก�าหนดด้านบน

เช่น ความหนาของผลิตภัณฑ์นี้มีค่า 10-12 มิลลิเมตร LSL = 

10 mm. USL = 12  mm.

d หมายถึง Sigma หรือ Standard Deviation (SD) คือ ค่า 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขณะเดียวกันกรณทีีม่ข้ีอก�าหนดทัง้สองด้าน การศึกษาค่าดชันี

ชี้วัดความสามารถกระบวนการพิจารณาในกรณีที่กระบวนการเคลื่อน 

(shift) ไปยังค่าขอบเขตข้อก�าหนดด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนนี้

ท�าให้มคีวามน่าจะเป็นทีก่ระบวนการจะออกนอกค่าขอบเขตควบคมุที่

ก�าหนดในด้านนัน้ จะเลอืกศกึษาค่า ส�าหรบั Cpk คอื ค่าต�า่สดุระหว่าง 

Cpu หรือ Cpl (Cpk= Minimum (Cpu,cpl))

ดงันัน้ การแปรความหมายของค่า Cp, Cpk สามารถแปรความ

หมายจากการศึกษาแผนภูมิฮีสโตแกรม (histogram) เปรียบเทียบกับ 

Specification โดยการพิจารณาจากสูตรค่า Cp จะสื่อความหมายถึง

ข้อมลูความสามารถกระบวนการจรงิเปรยีบเทยีบกบัข้อก�าหนด หากมี

ค่าย่ิงสงูแสดงถึงความสามารถกระบวนการมสีงู กระบวนการมเีสถยีร-

ภาพ ส่วนกรณีของการพิจารณาค่า Cpk นั้น โอกาสที่จะออกนอก

ขอบเขต Specification ด้านล่างหรือด้านบน โดยยิ่งมีค่ายิ่งสูง แสดง

ถึงความสามารถกระบวนการมีสูงและโอกาสออกนอกค่า Specifica-

tion น้อย

การปรับปรุงค่า Cpk จะมีประโยชน์ในเรื่องการลดความเสี่ยง 

โอกาสในการเกิดกระบวนการที่ออกนอกขอบเขต Specification ที่

ก�าหนด ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว จะต้องมีการด�าเนินการอย่างเป็น

ระบบ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อค่าความสามารถของกระบวน-

การมีหลายปัจจัย และต้องมีการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อ

กระบวนการ การเพิ่มความสามารถ ความรู้ของผู้รับผิดชอบควบคุม

กระบวนการ เป็นต้น 

USL-LSL
6d

X-LSL
3d

USL-X
3d
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แนวทางในการด�าเนนิการเพือ่การปรบัปรงุค่า Cpk มแีนวทาง

ด�าเนินการดังนี้

➲ ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนด KOV ค่า Key Output Variables 

(KOVs) ค่า Key Output Variables (KOVs) หมายถึง ค่าคุณลักษณะ

ของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลกระทบท่ีส�าคญัต่อความพงึพอใจของลกูค้า ความ

แปรปรวนของค่า KOVs สามารถก่อให้เกดิค่าปัญหาด้านคุณภาพและ

ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนแรก องค์การจะต้องค้นหาตัวชี้วัด

คณุลกัษณะทีล่กูค้าให้ความสนใจและมค่ีา Cpk ต�า่กว่าความต้องการ

ของลกูค้า เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุ ตวัอย่างเช่น กระบวนการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์ขวดพลาสติก ค่า KOVs หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสนใจในเชิงข้อมูล

แบบตวัแปร (variable) ได้แก่ ค่าน�า้หนกัต่อขวด ค่าปรมิาตรบรรจ ุหรอื

ความหนา เป็นต้น ดังนั้น องค์การควรต้องศึกษาค่าความสามารถของ

กระบวนการ Cpk จากค่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญ โดยทาง

ทฤษฎีนั้นระดับความสามารถของกระบวนการท่ีลูกค้าให้ความมั่นใจ

ว่า โอกาสค่าคณุลกัษณะทีจ่ะออกนอกค่า Specification ทีก่�าหนด คอื 

Cpk มีค่ามากกว่า 1.33

➲ ขัน้ตอนที ่2 การออกแบบวธิกีารสุม่ตวัอย่าง การออกแบบ

วิธีการเก็บตัวอย่างมีความส�าคัญในด้านการเป็นตัวแทนของข้อมูล

ความสามารถของกระบวนการ โดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้นควรจะมีการ 

กระจายข้อมลูตลอดกระบวนการผลติ เช่น ควรครอบคลมุทัง้กะท�างาน

กลางวันและกลางคืน ครอบคลุมทุกเครื่องจักร Die หรือ Mold ใน

กระบวนการผลิต โดยการจัดเก็บข้อมูลเหล่าน้ีจะน�าไปจัดกลุ่มข้อมูล 

(sub group) เพือ่ศกึษาตามสมมตฐิานของค่าคณุลกัษณะกระบวนการ

ว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันอย่างไร ? และส�าหรับเครื่องจักร Die 

หรือ Mold ที่มีค่าความสามารถของกระบวนการ (Cpk) ต�่า ควรได้รับ

การปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่า Cpk <1เนื่องจากมี

โอกาสความน่าจะเป็นท่ีจะท�าให้กระบวนการออกนอกค่า Specifica-

tion ที่ก�าหนด ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก 

ซึ่งมีเครื่องจักรหลายเครื่อง แม่พิมพ์ (mold) หลาย ๆ ตัว องค์การควร

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกระจายข้อมูลทั่วระยะเวลา

การผลติ และครอบคลุมทุกเครือ่งจกัร ทุกแม่พมิพ์ เช่น การเกบ็ตวัอย่าง

ผลติภณัฑ์วดัค่าคณุลกัษณะ (product characteristics) ทกุ ๆ  1 ช่ัวโมง 

และเก็บตัวอย่างครอบคลุมทุกเครื่องจักร และทุกแม่พิมพ์ และน�ามา

ศึกษาจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อศึกษาว่าเครื่องจักรหรือแม่พิมพ์ตัวใดที่มีค่า

ความสามารถกระบวนการทีต่�า่ และด�าเนนิการปรบัปรงุเครือ่งจกัรหรอื

แม่พิมพ์ตามรายการดังกล่าว เช่น การซ่อมบ�ารุงเพื่อการปรับปรุง

เครื่องจักร แม่พิมพ์ ดังกล่าว หรือการวิเคราะห์หาสาเหตุอื่น ๆ  เพื่อการ

ปรับปรุงต่อไป

➲ ขั้นตอนที่ 3 วิธีการเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง เที่ยงตรง

แม่นย�า วธีิการเก็บข้อมลูทีม่คีวามถูกต้อง เทีย่งตรงแม่นย�านัน้ หมายถงึ 

เครื่องมือวัดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนั้น ควรต้องได้รับการสอบเทียบ 

(calibration) และปรับเทียบ (verification) ความถูกต้องของเครื่องมือ

วัด นอกจากนี้เพื่อลดโอกาสความคลาดเคลื่อนจากการวัดที่เกิดจาก

บุคคล เทคนิคการวัดที่แตกต่างกัน องค์การควรมีการศึกษาค่า Mea-

surement System Analysis: MSA หรือค่า Gage Repeatability and 

Reproducibility (Gage R&R) ซึ่งผลจากการศึกษา MSA จะท�าให้เรา

สามารถทราบความเชื่อมั่นของระบบการวัด และกรณีที่ผลของการ

วเิคราะห์ระบบการวดันัน้มค่ีาไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ องค์การควร

มกีารปรบัปรงุระบบการวดัโดยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น การฝึกอบรมพนกังาน

ผูท้�าการวดัให้เข้าใจขัน้ตอนและวธิกีารวดัทีถ่กูต้องทางเทคนคิ การหา

เครื่องมือวัดใหม่ที่มีความละเอียดและมีความเชื่อมั่นสูง เป็นต้น

➲ ขัน้ตอนที ่4 การสร้างแผนภมูคิวบคมุ (control chart) ของ

ค่า KOV แผนภูมิควบคุม (control chart) มีประโยชน์ในด้านการ 

เฝ้าติดตามกระบวนการและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 

(realtime) และสามารถด�าเนนิการปรับปรุงทนัทเีม่ือพบว่าค่าคณุลกัษณะ
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Trend

หรือกระบวนการมีความผิดปกติ ดังน้ัน เพื่อการควบคุมและปรับปรุง

ค่า Cpk องค์การควรมีการจัดท�าแผนภูมิควบคุมค่าคุณลักษณะที่

ส�าคัญของผลิตภัณฑ์ตามค่า Key Output Variable: KOV ตามที่ได้

ศึกษาตามคุณลักษณะท่ีลูกค้าสนใจและมีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น 

การเกิดของเสีย

➲ ขัน้ตอนที ่5 การก�าหนดกลยทุธ์การควบคมุ Control Chart 

เมื่อได้มีการศึกษาจัดท�าแผนภูมิควบคุม Control Chart แล้ว องค์การ

จะต้องมีการก�าหนดกลยุทธ์การควบคุม Control Chart โดยเมื่อพบว่า

รปูแบบ หรือ Pattern ของแผนภมูคิวบคมุมคีวามผดิปกต ิเช่น การออก

นอกค่าควบคมุ การเกดิแนวโน้มความผดิปกตขิองข้อมลู หรอืการเกาะ

กลุ่มของข้อมูลด้านใดด้านหน่ึง เป็นต้น ผู้รับผิดชอบกระบวนการควร

ต้องมีการเฝ้าติดตามและหาเหตุผลโดยการระดมสมองผู้ที่มีความ

ช�านาญในกระบวนการผลติ หรอืการก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการ

เมือ่พบว่าค่าควบคมุกระบวนการออกนอกค่าควบคมุทีก่�าหนด หรอืการ

ศกึษาค่า Out of Control Action Plan: OCAP เพือ่ให้กระบวนการกลบั

เข้าสู่สภาวะปกติและก�าจัดสาเหตุพิเศษ (special cause) ที่ท�าให้ค่า

ออกนอกเกณฑ์การควบคุม

➲ ขั้นตอนที่ 6 การค�านวณค่า Cpk เมื่อองค์การได้ศึกษาค่า

แผนภมูคิวบคมุแล้ว เมือ่ครบก�าหนดช่วงเวลาและมจี�านวนข้อมลูทีม่าก

เพยีงพอ องค์การควรมกีารศกึษาแผนภมูฮิสีโตแกรมเพือ่ดรูปูแบบของ

แผนภมูฮิสีโตแกรมและค�านวณค่า Cp และ Cpk ของกระบวนการและ

คณุลกัษณะดงักล่าว และด�าเนนิการพจิารณาหาโอกาสในการปรบัปรงุ

ค่า Cp และ Cpk ต่อไป โดยสามารถตรวจสอบความผิดปกติของ 

แผนภูมิฮีสโตแกรม เช่น แผนภูมิฮีสโตแกรมที่มีฐานกว้างผิดปกติ  

แผนภูมิฮีสโตแกรมที่มีลักษณะเบ้ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง โดยไม่เป็น

รูปแบบโค้งปกติ (normal curve)

➲ ขั้นตอนที่ 7 การหาค่า Key Input Variable: KIV หมายถึง 

ตวัแปรปัจจยัเข้าทีม่ผีลกระทบทีม่นียัส�าคญัต่อ Key Output Variable: 

KOV ตัวอย่างเช่น การฉีดพลาสติก KOV คุณลักษณะทางคุณภาพที่

ส�าคัญ ได้แก่ ขนาดชิ้นงาน ลักษณะปรากฏของชิ้นงาน ความแข็งแรง

ของชิน้งาน ตวัแปรปัจจยัเข้าท่ีส�าคญั (KIV) ท่ีมผีลต่อ KOV คอื อณุหภมูิ

การฉดีพลาสตกิ (injection temperature) เวลาการฉีด (injection time) 

ความดนั (pressure) เป็นต้น หรอืกระบวนการชบุโลหะด้วยไฟฟ้า KOV 

คณุลกัษณะทางคณุภาพทีส่�าคญั ได้แก่ ความหนาของการชบุ ลกัษณะ

ปรากฏของชิน้งาน ตวัแปรปัจจยัเข้าทีส่�าคญั (KIV) ทีม่ผีลต่อ KOV คอื 

กระแสไฟฟ้า ความเข้มข้นของสารเคมีในแต่ละบ่อชุบ การท�าความ

สะอาดชิ้นงานก่อนชุบ เป็นต้น

โดยการหาตวัแปรปัจจยัเข้าทีม่ผีลต่อคณุลกัษณะทีส่�าคญัของ

ผลิตภัณฑ์สามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การใช้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้

ประสบการณ์และเทคนคิการผลิต หรอืการระดมสมองของผู้ท่ีเกีย่วข้อง

ในกระบวนการ รวมทั้งการใช้เทคนิคทางสถิติ เช่น Design of Experi-

ment: DOE การทดสอบสมมติฐาน Test of Hypothesis เป็นต้น

➲ ขั้นตอนที่ 8 การควบคุมค่า KIVs เมื่อองค์การสามารถหา

ตวัแปรปัจจยัทีม่ผีลต่อการควบคมุกระบวนการทีก่่อให้เกดิคุณลกัษณะ

ของผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญได้แล้ว ซึ่งหมายถึงการหาค่าควบคุมตัวแปร 

(KIVs) องค์การสามารถประยุกต์การใช้หลักการควบคุมค่าตัวแปรที่

ส�าคญั โดยการประยกุต์ใช้แผนภมูคิวบคมุ แผนภมูฮิสีโตแกรมและการ

ศกึษาค่า Cp, Cpk เพือ่ควบคมุตวัแปรดงักล่าว โดยทางทฤษฎนีัน้ เมือ่

เราสามารถควบคมุตวัแปรปัจจยัเข้าให้มคีวามแปรปรวนของกระบวน-

การต�่า จะส่งผลให้ความแปรปรวนของผลิตภัณฑ์มีค่าต�่าเช่นเดียวกัน 

ซึ่งหมายถึงองค์การสามารถควบคุมกระบวนการให้ผันแปรภายใต้

สาเหตุทั่วไป (common cause) ไม่เกิดความแปรปรวนหรือสาเหตุ

พิเศษ (special cause) จนออกนอกค่าควบคุมหรือข้อก�าหนดของ

ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้การควบคุมกระบวนการที่มีประสิทธิผล และ

สามารถส่งผลให้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญมีความสามารถ

กระบวนการที่เสถียร และมีความสามารถกระบวนการสูง องค์การจะ

ต้องค�านึงถึงการควบคุมปัจจัยเข้าเชิงคุณภาพร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น 

การควบคุมการฝึกอบรมพนักงาน การตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบที่มี

คุณภาพ การควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องจักร เป็นต้น

➲ ขัน้ตอนที ่9 การเฝ้าตดิตามค่า Cpk และ KIV, KOV อย่าง

ต่อเนือ่ง การเฝ้าตดิตามค่า Cpk และ KIV, KOV อย่างต่อเนือ่ง สามารถ

ศึกษาในรูปแผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์กราฟแนวโน้ม Trend Line 

และมกีารด�าเนนิการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งโดยการประยกุต์ใช้วฏัจกัร

เดมมิ่ง (Deming Cycle) Plan, Do, Check, Action คือ การทบทวน 

การควบคุมกระบวนการที่ผ่านมา การเปรียบเทียบความสามารถ

กระบวนการ (benchmarking) โดยผลจากการทบทวนจะน�าไปสู่การ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล การสุ่ม-

ตัวอย่างใหม่ การวิเคราะห์หาค่าตัวแปร KIVs ใหม่ หรือการปรับปรุง

เครื่องจักร การหาวัตถุดิบจากผู้ขายที่มีศักยภาพ เป็นต้น


