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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร   [√ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide และ
กำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
       [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 

ประเภทองค์กร [√ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน    
 
ชื่อเรื่องน าเสนอ  
…….……ลดเวลำในกำรค้นหำ Lot Serial Traceability…………...  
  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

 [√] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
 
ชื่อหน่วยงาน ..… บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
……………………………………….……………………..  
ที่อยู่ ……… 560 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ถ. อุดมสรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บำงปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยำ 13160 ………….………… 
 โทรศัพท์ …… (035) 258-888 …………………………  
โทรสำร ……..(035) 258-270-1……………………….  
เว็บไซต์ ………………………………………………… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 1. นำงสำวนิรัตน์ ธีรสฤษกุล  
                               ต ำแหน่ง Oracle Specialist 
                               มือถือ 099-616-5654 
                           2. นำยสนธยำ กรรณิกำกลำง 
                               ต ำแหน่ง Programmer 
                               มือถือ 084-876-9714 
อีเมล ………niratt@mektec.co.th…………….……….………… 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรส่งเสริมงำนพัฒนำคุณภำพ ให้พนักงำนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทำงคุณภำพต่ำงๆ  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ปัญหำของสูญเสียเวลำที่ใช้ในกำรค้นหำข้อมูลกระบวนกำรผลิต ทำงกลุ่มได้จัดท ำโปรแกรมค้นหำ ลดขั้นตอนใน
กำรค้นหำลง ท ำให้ใช้เวลำลดลงกว่ำ 80% (ระยะเวลำจำก 117 นำทีเหลือ 23 นำที จำกตัวอย่ำงกำรค้นหำชิ้นงำน
จำก invoice) ท ำให้องค์กรมีผลก ำไรเพิ่มข้ึน Cost saving  
1) 5 แสนบำทต่อเดือน หรือ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี. 
2) เทคนิคส ำคัญที่ใช้ 3 Gen (Genba, Genbutsu, Genjitsu), Fishbone diagram, Control Chart, etc. 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    

  [ ] อนุญำต   [√ ] ไมอ่นุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 

           [√ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ……ลดเวลำในกำรค้นหำ Lot Serial Traceability……... 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
… กลุ่มบริษัท Mektec มีหลำยโรงงำนผลิต  
ตั้งอยู่ทั้งในทวีปอเมริกำ, ยุโรปและทวีปเอเชีย และในประเทศไทยมีอยู่ 3 โรงงำนผลิต ในโรงงำนผลิต 3 แห่งนี้ พวก
เรำมำจำกโรงงำนที่ตั้งอยู่ที่ 560 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ถ. อุดมสรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บำงปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยำ 13160 เรียกโดยย่อว่ำ “MMCT” 
 
… MMCT เป็นบริษัทที่ท ำกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกค์ ที่ใช้ประกอบในผลิตภัณฑ์ Hard disk drive, Consumer 
(กล้องถ่ำยรูป/มือถือ) และชิ้นส่วนส ำหรับรถยนต์ เป็นต้น 
…ในทุกกระบวนกำรผลิต ของทุกกลุ่มลูกค้ำ มีควำมต้องกำรในกำรทวนสอบกลับได้ ของกระบวนกำรผลิต ตั่งแต่
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ย้อนกลับไปยังวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต ในกรณีท่ีพบว่ำผลิตภัณฑ์มีปัญหำ ซึ่งวิธีค้นหำข้อมูล
แบบเดิมนั้นมีหลำยขั้นตอน ท ำให้สูญเสียเวลำในกำรค้นหำ ส่งผลถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ด้วยเหตุนี้ทำงทีมจึงได้
ท ำกิจกรรมปรับปรุง เพ่ือลดเวลำและขั้นตอนดังกล่ำว 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
… บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้ำชนิดยืดหยุ่น
ได ้มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นที่
จะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนคุณภำพสินค้ำ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยด ำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมที่ดี พร้อมทั้งพัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพและ
ชัดเจน โดยมีควำมตั้งใจและมุ่งมั่น ดังนี้ 
 
1. พัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร
และข้อก ำหนดของลูกค้ำ กำรส่งมอบตำมเวลำ ภำยใต้หลักอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
พนักงำน สังคมและชุมชน 
2. ปรับปรุงและป้องกัน อันตรำยที่อำจเกิดข้ึนกับพนักงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำรใช้ทรัพยำกร กำร
ควบคุมมลภำวะ และ กำรลดของเสียอันนื่องมำจำกกิจกรรมของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
3. ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ด้ำนคุณภำพสินค้ำ คุณภำพสินค้ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ ควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน รวมทั้งกฎหมำยที่เก่ียวข้องทั้งท่ีเป็นกฎหมำยภำยในประเทศ
และท่ีเป็นสำกล ด้วยกำรน ำมำจัดท ำเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ 
4. จัดท ำและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ด้ำนคุณภำพสินค้ำ ชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
และ ควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน อันเนื่องมำจำกกิจกรรมของบริษัทฯ 
5. จัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอควบคู่ไปกับกำรฝึกอบรม ปลูกฝังจิตส ำนึก และให้ค ำปรึกษำด้ำนคุณภำพ 
สินค้ำ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน พร้อมทั้งถ่ำยทอดนโยบำย 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยดังกล่ำวให้กับพนักงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ น ำไปปฏิบัติ และรักษำไว้อย่ำง
จริงจัง 
6. เผยแพร่นโยบำยและกิจกรรม ด้ำนคุณภำพสินค้ำ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำม
รับผิดชอบต่อแรงงำน ให้กับสำธำรณชน และหน่วยงำนที่สนใจ รับทรำบ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
เพ่ือน ำไปพัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น  
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บริษัท MMCT ได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำน 5 ระบบ ดังภำพด้ำนล่ำง 

 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
       

 
แสดงขั้นตอนในกำรค้นหำ Lot traceability 

จำกข้อมูลกำรใช้งำนในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2019 ทุกกลุ่มลูกค้ำ จะใช้เวลำในกำรค้นหำ Lot-Serial 
Traceability นำนที่สุด โดยเวลำเฉลี่ยรวมแล้ว ใช้เวลำไปนำนถึง 117 นำที  

 ทำงทีมงำนจึงร่วมกันท ำแผนกิจกรรมในต้นเดือนมีนำคม และมีกำรพัฒนำโปรแกรมในเดือนเมษำยนถึง
เดือนพฤษภำคม และได้ implement ทั้งบริษัทในเดือนมิถุนำยน ซึ่งส่งผลให้ลดเวลำในกำรค้นหำลงถึง 80% (117 
นำที  23 นำที ต่อครั้ง) 

กิจกรรมหลักในกำรปรับปรุงครั้งนี้ คือ 
1. ท ำกำรเชื่อมต่อระบบฐำนข้อมูล (Set up link Database) 
2. ออกแบบโปรแกรม New One Web Traceability ลดขั้นตอนกำรค้นหำโดยโปรแกรมเมอร์ 
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     หลังจำก Implement One Web Traceability ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมจำกผู้ใช้งำน เช่น Production 
Supervisor, Process Engineer, Customer Engineer และผู้ใช้งำนแผนกอ่ืนๆ ซึ่งผู้ใช้เหล่ำนั้นมีควำมพึงพอใจ
เป็นอยำ่งมำก, ระบบใช้งำนง่ำย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมถึงตอบค ำถำมของลูกค้ำได้ทันเวลำ  
     จุดส ำคัญของควำมส ำเร็จในงำนนี้ คือ กำรจัดกำรกำรปรับปรุงกำรผลิตและวิศวกรรมด้วยกำรติดตำมแบบ
เรียลไทม ์และกำรพัฒนำตนเองตำมแนวคิด 3 Gen (Genba, Genbutsu, Genjitsu) 


