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 บทความฉบับเต็ม  
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร   TQM-Best Practices   
ประเภทองค์กร     หน่วยงานธุรกิจเอกชน   
ชื่อเรื่องน าเสนอ     การซิงโครไนซ์ความต้องการของตลาดกับก าลังการ  ผลิตล่วงหน้าของโรงงาน

เพื่อเพิ่มอัตราการใช้ก าลังการผลิตให้เข้าใกล้ 100% โดยใช้เทคนิค  MSDS   
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด  3. การ  เอาใจใส่ลูกค้าและตลาด    
ชื่อหน่วยงาน         บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่                     149 หมู่ที่ 2 ต ำบลมำบยำงพร  อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 
โทรศัพท์               0-3889-1411-4  โทรสำร 0-38-891420  เว็บไซต์ www.qtc-energy.com  
ชื่อผู้เขียน(ผู้น ำเสนอ) นายชนสรณ์  จ าลองพันธ์ ต าแหน่ง   หัวหน้าส่วนวางแผนอาวุโส  
โทรศัพท์     0-3889-1411#301 โทรสำร    0-38-891420 
มือถือ           081-410-9443 Email  Chanasorn.c@qtc-energy.com 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

ให้ฝ่ำยขำยน ำใบสั่งขำยส่งมอบของลูกค้ำมำวำงจอง Capacity ของโรงงำนไปล่วงหน้ำได้ 90~180 วัน ฝ่ำย
ขำยน ำ Capacity ของโรงงำนในวันข้ำงหน้ำที่ยังว่ำงไปประกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรเสนอขำย  และกำรจัดท ำ
แผนกำรผลิตเพ่ือให้แต่ละวันใช้ Capacity ของโรงงำนเท่ำๆกัน โดยใช้ Standard Takt Time ช่วยท ำให้ง่ำยมำกใน
กำรวำงแผนกำรผลิต  
 
 
 
ประสิทธิผล  

1) อัตรำกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมก ำหนด ≥95% 
2) อัตรำกำรใช้ Utilization ลว่งหน้ำ 60 วัน เพ่ิมข้ึนจำก 30 % เป็น 70 % 

1.บทสรุปของผู้บริหาร 
จำกปัญหำเรื่องกำรส่งมอบหม้อแปลงให้ลูกค้ำไม่ทันตำมก ำหนด มีสำเหตุและปัจจัยหลำยๆด้ำน ซึ่งหนึ่งใน

ปัจจัยนั้นก็คือทำงฝ่ำยขำยรับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำมำทั้งๆที่ไม่ทรำบว่ำก ำลังกำรผลิตชองโรงงำนยังว่ำงอยู่มำกน้อยแค่
ไหน ท ำให้โรงงำนซึ่งบำงไตรมำสมีปริมำนงำนน้อย และบำงไตรมำสมีปริมำนมำกเต็มก ำลังกำรผลิตอยู่แล้ว ไม่
สำมำรถผลิตส่งมอบให้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ จำกที่บริษัทได้น ำระบบบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร  (Total 
Quality Management : TQM) มำพัฒนำกระบวนกำรภำยในจึงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยลดกำรสูญ
เปล่ำ กำรรอคอยงำน ส่งเสริมกำรไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนกำรผลิตตำมหลัก Toyota Production system 
จนได้เวลำกำรผลิตหม้อแปลงแต่ละตัว (TAKT TIME) ส ำหรับหม้อแปลงแต่ละขนำด ซึ่งมีขนำดตั้งแต่ 50 – 2500 
Kva ฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต น ำเวลำ Takt time มำพัฒนำตำรำงกำรจองใช้ Capacity ของโรงงำนล่วงหน้ำ 90~180 
วัน ( Master Sale & Delivery Schedule, MSDS ) ซึ่งท ำให้งำนวำงแผนมีควำมเรียบง่ำย  

ฝ่ำยขำยน ำใบสั่งขำยของลูกค้ำแต่ละรำย มำแปลงเป็น Takt time กำรใช้ Capacity ของโรงงำน  แล้วใส่
ลงในตำรำง MSDS  

ฝ่ำยขำยน ำ Capacity ของโรงงำนในวันข้ำงหน้ำที่ยังว่ำงไปเสนอขำย โดยสำมำรถเน้นมำร์จิ้นในบำง
ช่วงเวลำที่ Capacity ใกล้เต็ม หรือเน้นเพ่ิมส่วนแบ่งตลำดในช่วงเวลำที่ Capacity ยังว่ำง  

ส่งผลให้บริษัทอัตรกำรใช้ก ำลังกำรผลิตของโรงงำนสูงขึ้น ส่งมอบสินค้ำได้ตำมก ำหนดและลดต้นทุนได้                                        

http://www.qtc-energy.com/
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2.ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 

            
 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2539 โดยกลุ่มวิศวกรมืออำชีพ
ที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 36 ปี ในแวดวงอุตสำหกรรมนี้ ภำรกิจของเรำคือ  กำรสร้ำงผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำที่
ผลิตสินค้ ำคุณภำพอันดับหนึ่ ง และสำมำรถให้ควำมมั่น ใจถึงประสิทธิภำพและคุ้มค่ ำสุ งสุดแก่ลูกค้ ำ  
คิวทีซี เป็นหนึ่งในผู้น ำด้ำนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันก้ำวหน้ำ รวมถึง
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนกำรผลิต หม้อแปลงไฟฟ้ำที่ผลิตโดยคิวทีซี จึงเหนือกว่ำในด้ำนคุณภำพ 
ควำมน่ำเชื่อถือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้รับกำรด ำเนินกำรและรับรองจำกองค์กรด้ำน
มำตรฐำนสำกลหลำยแห่ง ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025 เป็นเครื่องยืนยันถึง
คุณภำพท่ีเป็นเลิศ 

คิวทีซี มุ่งมั่นให้กับกำรวิจัยและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือรับประกันว่ำสินค้ำของเรำจะเป็นสินค้ำที่
ทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภำพ หม้อแปลงไฟฟ้ำคิวทีซี จึงได้ผ่ำนกำรทดสอบควำมทนทำนต่อไฟฟ้ำลัดวงจรที่
เข้มงวด โดย CESI ประเทศอิตำลี และ KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ นี้คือเหตุผลที่ เรำเรียกบริษัทว่ำคิวทีซี 
(QTC) อันหมำยถึง บริษัทหม้อแปลงไฟฟ้ำคุณภำพ 

 
 
ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการ 
จำกประสบกำรณ์ด้ำนวิศวกรรมที่ยำวนำนของเรำ อุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆ จึงได้รับกำรออกแบบเพ่ือกำร

ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูงเท่ำนั้น กระบวนกำรกำรผลิตแต่ละขั้นตอนต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือบรรลุ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและขั้นตอนด ำเนินงำนตำมหลักสำกล  นอก จำกนี้ กำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิตที่มีประสบกำรณ์และผ่ำน กำรฝึกอบรมเป็นอย่ำงดี กับฝ่ำยขำยและบริกำรของเรำ ยังส ำมำรถ
รับประกันกำรจัดส่งสินค้ำที่รวดเร็วและเท่ียงตรง  

วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้ผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบ วงจรในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำที่มีคุณภำพระดับโลก ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ มีธรรมำภิบำล” 

พันธกิจ 

1. เป็นผู้น ำในกำรผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 



 

  3 

2. พัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และกำรให้บริกำร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้
เกิดข้ึนในห่วงโซ่คุณค่ำ 

3. พัฒนำทุนมนุษย์ เพื่อสร้ำงคนดี คนเก่ง 
4. ด ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และให้ ควำมส ำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สร้ำงธุรกิจให้มีควำมเติบโต และยั่งยืนในระยะยำว เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจต่อผู้มีส่วนได้

เสียรอบด้ำน 

ปรัชญาการท างาน 

บริษัท คิวทีซี มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประกำร 
1. มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส 
2. คุณภำพ มำตรฐำนของสินค้ำ และกำรให้บริกำรอยู่ในระดับสำกล 
3. มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภำพของบุคคล 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"  

1. ฝ่ำยขำย จองก ำลังกำรผลิต (Capacity) ในแต่ละวันล่วงหน้ำได้ 
2. เป็นตัวช่วยในกำรตัดสินใจของฝ่ำยขำยในกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรน ำเสนอขำย 
3. ฝ่ำยผลิต จัดเตรียมก ำลังคนและเครื่องจักร 
4. ฝ่ำยบริหำรต้องกำรเพ่ิม Utilization ของโรงงำน 
5. ใช้ Standard takt time ในกำรจัดท ำแผนผลิตเพ่ือให้ในแต่ละวันใช้ Capacity ของโรงงำนให้เท่ำ ๆกัน
ทุกวัน 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

1. ฝ่ำยขำยเปิด Sale order ไม่ทรำบว่ำก ำลังกำรผลิตของโรงงำน  
2. อัตรำกำรส่งมอบตำมก ำหนดนัดลูกค้ำไม่ได้ตำมเป้ำหมำย 
3. กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขำยเพื่อเพ่ิมอัตรำก ำไรท ำได้ยำก 
4. ปริมำนงำนที่มองเห็นไปข้ำงหน้ำได้ 15-30(สั้น) ซึ่งผลให้ไม่สำมำรถเตรียมวัตถุดิบและก ำลังคน ได้ทัน
เนื่องจำกวัตถุดิบบำงรำยกำรที่ต้องสั่งซื้อต่ำงประเทศมี Lead time ถึง 90 วัน 
5. เปอร์เซ็นต์กำรใช้ Utilization ต่ ำ 
 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

น ำเวลำ Takt time ในตำรำงStandard Takt time มำใช้ ในกำรจองเวลำในกำรผลิตโดยจัดท ำเป็นตำรำง
ที่ใช้ส ำหรับลงข้อมูลกำรจองเวลำกำรผลิต ฝ่ำยขำยน ำใบสั่งขำยมำท ำกำรจอง Capacity ในแต่ละวันล่วงหน้ำได้ 
หลังจำกท่ีท ำกำรลงข้อมูลแล้วจะได้ข้อมูลกำรจอง Capacity ในแต่ละวันแสดงผลในรูปแบบกรำฟและตำรำง 
Master Sale & Delivery Schedule (MSDS) 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ    

 Delivery On time กำรส่งมอบตรงเวลำเพิ่มข้ึนจำกเดิม 

 

 

 

 สำมำรถพิจำรณำรับงำนประมูลงำนรำชกำรหรือรับงำนต่ำงประเทศมำกข้ึนเพ่ือเติมเต็มก ำลังกำรผลิตของ
โรงงำน ดูจำกกรำฟแล้วยังมี Capacity เหลือสำมำรถหำงำนมำใส่เพิ่มในแต่ละช่วงได้อีก 
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 Utilization กำรใช้ก ำลังกำรผลิตโรงงำนสูงขึ้น 

 

 ท ำให้ Utilization ของโรงงำนให้เข้ำใกล้ 100% ยอดขำยเพ่ิมข้ึน   

                

 สำมำรถจองก ำลังกำรผลิตได้ล่วงหน้ำจำกเดิม 15-30 วัน เป็น 1-180 วัน 

34% 56%
64% 100%
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

1.กำรส่งมอบสินค้ำตรงเวลำ อัตรำกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมก ำหนด  ≥95% ปี 2018 = 98 % 
2.อัตรำกำรใช้ Utilization  
ล่วงหน้ำเพ่ิมข้ึน 

อัตรำกำรใช้ Utilization  ล่วงหน้ำ 60
วัน เพ่ิมข้ึนจำกเดิม 30 % 

70 % ปี 2018 = 64 % 

 

 

 

 

 

7.ความท้าทายต่อไป  

ประเด็นที่มีโอกำสปรับปรุง แนวทำงปรับปรุง 
1.กำรลง Book ของฝ่ำยขำยยังมี ควำมคลำดเคลื่อน 
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรลงข้อมูลและมีควำมจริงจังในกำรลง
ข้อมูลมำกข้ึน อีกทั้งกำรโยกย้ำยสลับงำนให้มีควำม
สะดวกในกำรใช้งำน จะท ำกำรอัพเกรดจำกกำรใช้ 
Excelไฟล์ ไปเป็นระบบ Microsoft Dynamics AX 
(ERP) 

ปรับวิธีกำรลงข้อมูล กำรวำงแผนขำย-ผลิตแบบ
ซิงโครไนซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 
(ERP) 

 

2.ฝ่ำยขำยสำมำรถหำออร์เดอร์งำนรำชกำรและงำน
ต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน 

ท ำให้ Utilzation ของโรงงำนเต็ม 100 % 

3. กำรท ำแผนผลิตประจ ำวันยังไม่มีควำมแม่นย ำพอ น ำstandard takt time มำจัดท ำแผนกำรผลิต Daily 
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Production Scheduling ในทุกสถำนีงำน 

แนวทางปรับปรุงอยู่ระหว่างด าเนินการ  

กำรวำงแผนขำย-ผลิตแบบซิงโครไนซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX(ERP) เพ่ือให้มีควำม
รวดเร็วในกำรประมวลผลและมีกำรใช้ข้อมูลที่สำมำรถลงบันทึกได้มำกว่ำ โดยเปลี่ยนจำกกำรบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม Microsoft Dynamics AX(ERP) แทนไฟล์ Excel ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ตำมรูปด้ำนล่ำง 

รูป 1. โปรแกรม Microsoft Dynamics AX(ERP)

 

รูป 2. กรำฟแสดงกำรจองเวลำในกำรผลิตในแต่ละวัน 
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รูป 3. ปฏิทินกำรจองเวลำในกำรผลิตในแต่ละวันแสดงรำยละเอียดชั่วโมงในกำรจอง Capacity ในแต่ละวัน 

 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  

1. มีกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่องTotal Quality Management : TQM) 
2. ฝ่ำยผลิตมีกำรปรับปรุงเวลำให้มีควำมแม่นย ำมำกข้ึนท ำให้กำรวำงแผนมีควำมสะดวกมำกยิ่งข้ึน ท ำให้มี % 

utilization ที่สูงขึ้น  
3. ฝ่ำยขำยให้ควำมร่วมมือและมีควำมตระหนักในส่วนของกำรหำออร์เดอร์เพื่อเพ่ิมยอดขำยให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
4. ฝ่ำยบริหำรได้สนับสนุนในส่วนของทรัพยำกรที่ต้องกำรในกำรปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ค ำแนะน ำในกำรท ำ Project จำก ดร. วีรพจน์ ,ผู้บริหำร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน) และขอขอบคุณควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลจำก TEAM PRODUCTION , SALES ของ บริษัท คิวทีซี เอน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 
9. เอกสารอ้างอิง 

     QTC_WI_199 กำรลงข้อมูลในตำรำง Master Sale & Delivery Schedule (MSDS)  


