ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร [√ ] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide และ
กำรทดลองนำเสนอผลงำน)
[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น)
ประเภทองค์กร [√ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ T-Flex Yield Improvement
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด
[ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[√ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่วยงาน บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 560 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ถ. อุดมสรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บำงปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยำ
13160
โทรศัพท์ (035) 258-888 โทรสำร (035) 258-270-1
ชื่อผู้เขียน (ผู้นาเสนอ) 1. นำยอรรถพล คำทอน ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต
มือถือ 080-0737203 อีเมล์ atthapolc@mektec.co.th
2. นำยปิยะ ไทยสอำด ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนอำวุโสฝ่ำยคุณภำพ
มือถือ 087-0333433 อีเมล์ piyat@mektec.co.th
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) กำรส่งเสริมงำนพัฒนำคุณภำพ ให้พนักงำนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทำงคุณภำพต่ำงๆ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) ปัญหำของเสียลดลง ทำให้องค์กรมีผลกำไรเพิม่ ขึ้น (Wrinkle ลดลงจำก 0.85% เหลือน้อยกว่ำ 0.25%), Cost
saving 4.23 ล้ำนบำท ในระยะเวลำสองเดือน.
2) เทคนิคสำคัญที่ใช้ 3 Gen (Genba, Genbutsu, Genjitsu), Fishbone diagram, Control Chart, etc.
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[√ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[√ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : T-Flex Yield Improvement
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
กลุ่มบริษัท Mektec มีหลำยโรงงำนผลิต ตั้งอยูท่ ั้งในทวีปอเมริกำ, ยุโรปและทวีปเอเชีย และในประเทศไทย
มีอยู่ 3 โรงงำนผลิต ในโรงงำนผลิต 3 แห่งนี้ พวกเรำมำจำกโรงงำนที่ตั้งอยูท่ ี่ 560 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะ
อิน ถ. อุดมสรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บำงปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยำ 13160 เรียกโดยย่อว่ำ “MMCT”
ที่ MMCT นี้ นอกจำกจะได้ทำกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบั Smartphone รวมถึง Model ที่เป็นเป้ำหมำยใน
กำรปรับปรุงครั้งนี้แล้ว ก็ยังมีกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ Consumer อันได้แก่ ชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์, Hard disk drive,
กล้องถ่ำยรูป เป็นต้น
Product ที่นำมำกิจกรรมปรับปรุงครั้งนี้ มีชื่อโมเดลว่ำ ”A86 T-flex” เป็นโมเดลที่ใช้ใน Smartphone ตัว
ใหม่ทเี่ พิ่งวำงจำหน่ำยเมื่อเร็วๆนี้นั่นเอง
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วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริง่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้ำชนิด
ยืดหยุ่นได้ มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำม
มุ่งมั่นทีจ่ ะดำเนินกำรตำมมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนคุณภำพสินค้ำ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมที่ดี พร้อมทัง้ พัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภำพและชัดเจน โดยมีควำมตั้งใจและมุ่งมั่น ดังนี้
1. พัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนือ่ ง เพื่อให้ได้สินค้ำทีม่ ีคุณภำพตรงตำมควำม
ต้องกำรและข้อกำหนดของลูกค้ำ กำรส่งมอบตำมเวลำ ภำยใต้หลักอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมที่ดี
ของพนักงำน สังคมและชุมชน
2. ปรับปรุงและป้องกัน อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับพนักงำนและผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง กำรใช้ทรัพยำกร กำร
ควบคุมมลภำวะ และ กำรลดของเสียอันนือ่ งมำจำกกิจกรรมของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง
3. ปฏิบัติตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน ด้ำนคุณภำพสินค้ำ คุณภำพสินค้ำเพื่อสิง่ แวดล้อม อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ ควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทัง้ ที่เป็นกฎหมำย
ภำยในประเทศและทีเ่ ป็นสำกล ด้วยกำรนำมำจัดทำเป็นมำตรฐำนในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ
4. จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ด้ำนคุณภำพสินค้ำ ชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และ ควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน อันเนื่องมำจำกกิจกรรมของบริษัทฯ
5. จัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอควบคู่ไปกับกำรฝึกอบรม ปลูกฝังจิตสำนึก และให้คำปรึกษำด้ำนคุณภำพ
สินค้ำ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน พร้อมทั้งถ่ำยทอดนโยบำย
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยดังกล่ำวให้กบั พนักงำนและผู้ทมี่ สี ่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ นำไปปฏิบัติ และรักษำไว้อย่ำง
จริงจัง
6. เผยแพร่นโยบำยและกิจกรรม ด้ำนคุณภำพสินค้ำ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำม
รับผิดชอบต่อแรงงำน ให้กบั สำธำรณชน และหน่วยงำนทีส่ นใจ รับทรำบ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้ดียงิ่ ขึ้น
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
ในปี 2561 เรำมีคำสั่งซือ้ สูงสุดตัง้ แต่เดือนกรกฎำคมถึงธันวำคม หำกเรำไม่ปรับปรุงอะไรเลย ก็จะต้อง
สูญเสียต้นทุนอยู่ที่ประมำณ 6.74 ล้ำนบำท เป้ำหมำยของกิจกรรมนี้คือ ลดข้อบกพร่องของรอยยับย่น (Wrinkle)
จำก 0.85% เป็น 0.25% เรำมี 3 กิจกรรมหลักเพื่อกำรปรับปรุง
1. ประเมินปรับปรุงวิธีกำรทำงำน
2. กำรปรับปรุงกำรออกแบบ Tray
3. ปรับปรุงกำรโหลด PSA fixture
ผลที่ได้คือเรำสำมำรถลดข้อบกพร่องของรอยยับย่นจำก 0.85% เป็น 0.21% และประหยัดค่ำใช้จ่ำยประมำณ
4.23 ล้ำนบำท / 2 เดือน
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จุดสำคัญของควำมสำเร็จในงำนนี้ คือ กำรจัดกำรกำรปรับปรุงกำรผลิตและวิศวกรรมด้วยกำรติดตำมแบบเรียลไทม์
และกำรพัฒนำตนเองตำมแนวคิด 3 Gen (Genba, Genbutsu, Genjitsu).
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