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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร   [√]TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
      [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [√] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
 
ชื่อเรื่องน าเสนอ  การเพ่ิม Overall capability ของโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า โดยประยุกต์ใช้ Toyota 
Production System  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [√] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน            บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่                      149 หมู่ท่ี 2 ต าบลมาบยางพร  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 
โทรศัพท์                  0-3889-1411-4               โทรสำร     0-38-891420  เว็บไซต์ www.qtc-energy.com  
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  นายชาญชัย ธนวรรณ  ต ำแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายผลิต  
โทรศัพท ์        0-3889-1411#301            โทรสำร    0-38-891420 
มือถือ                     064-181-5174                อีเมล       chanchai.t@qtc-energy.com 
 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 

1. ส่งเสริมกจิกรรม Kaizen ของพนักงำนปฎิบัติกำร ในกำรปรบัปรงุกำรปฎิบัตงิำนในสถำนีงำนย่อย ตลอด
กระบวนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ เพื่อท ำงำนได้ง่ำยข้ึน ป้องกันควำมผิดพลำด ลดกำรใช้แรงงำนที่ไมจ่ ำเป็น 
และประดิษฐ์ Jig& Fixture ซึ่งส่งผลให้ลด Cycle Time และ ก ำลังคน ในแต่ละสถำนีงำนย่อย 

2. เขียนผังกำรไหลของวัสดุตลอดกระบวนกำรผลิต ปรับปรงุงำนในสถำนีงำนย่อยทีเ่ป็นคอขวด เพื่อลด 
Operation Time ของสถำนีงำนนั้น โดยใช้หลักกำร  ECRS เพื่อลดควำมสญูเปล่ำในกำรยก-วำง ลดกำร
เคลื่อนย้ำย ลดจ ำนวนช้ินงำนระหว่ำงกระบวนกำร ลดกำรรอคอยงำนภำยในสถำนีงำน และสร้ำงระบบกำร
ผลิตแบบ Cell  

3. ท ำให้ทุกสถำนีงำนมี Cycle Time ใกล้เคียงกัน (Line Balance) โดยจัดก ำลงัคนในแต่ละสถำนีงำนให้
เหมำะสม และตั้งมำตรฐำนจ ำนวนหม้อแปลงที่จะสัง่ผลิตแตล่ะ Lot. เพื่อลดกำรรอคอยงำนระหว่ำง
กระบวนกำร 

4. น ำ Operation Time, Cycle Time, และจ ำนวนคน ในทุกสถำนีงำนย่อยตลอดกระบวนกำรผลิต มำจัดท ำ
ตำรำง  Standard Production Takt Time และ จัดท ำมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำนต่ำงๆในสถำนีงำนย่อย 

5. น ำ Standard Production Takt Time มำใช้ในกำรสั่งงำน(Job Order) ของทุกสถำนีงำนย่อยใหส้ัมพันธ์
กัน เพื่อลดกำรรอช้ินงำนจำกสถำนีงำนก่อนหน้ำ 

6. น ำ Standard Production Takt Time มำใช้ในกำรวำงแผนกำรขำยและก ำหนดสง่มอบล่วงหน้ำ เพือ่ให้
ใช้ก ำลังกำรผลิตของโรงงำนสม่ ำเสมอเท่ำๆกันทุกวัน 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1. จ ำนวน Kaizen เพิ่มข้ึน 
2. WIP ต่อกำรผลิต ลดลง 
3. Defect จำกกำรผลิตลดลง 
4. กำรสง่มอบตรงเวลำ 
5. Overall Capability เพิ่มข้ึน(จ ำนวนหม้อแปลง/วัน) 

 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
           [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
   
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
           [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทคัดย่อ 

การเพ่ิม Overall capability ของโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า โดยประยุกต์ใช ้
Toyota Production System 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 ประวัติและควำมเป็นมำโดยย่อ  
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      บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2539 โดยกลุ่มวิศวกรมืออำชีพที่มี
ประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 36 ปี ในแวดวงอุตสำหกรรมนี้ ภำรกิจของเรำคือ กำรสร้ำงผูผ้ลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำทีผ่ลิต
สินค้ำคุณภำพอันดับหนึ่ง และสำมำรถให้ควำมมั่นใจถึงประสิทธิภำพและคุ้มค่ำสุงสุดแก่ลกูค้ำ คิวทีซี เป็นหนึง่ใน
ผู้น ำด้ำนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำของไทย ซึง่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันก้ำวหน้ำ  รวมถึงอปุกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดกระบวนกำรผลิต หม้อแปลงไฟฟ้ำทีผ่ลิตโดยคิวทีซี จึงเหนือกว่ำในด้ำนคุณภำพ ควำมน่ำเช่ือถือ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

       โดยบริษัทฯ ได้รับกำรด ำเนินกำรและรับรองจำกองค์กรด้ำนมำตรฐำนสำกลหลำยแหง่ได้แก่ ISO 9001 ISO 
14001 OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025 เป็นเครื่องยนืยันถึงคุณภำพที่เป็นเลิศ 
       คิวทีซี มุ่งมั่นให้กับกำรวิจัยและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ง เพื่อรับประกันว่ำสินค้ำของเรำจะเป็นสินค้ำทีท่ันสมัย
และเปี่ยมประสิทธิภำพ หม้อแปลงไฟฟ้ำคิวทีซี จึงไดผ้่ำนกำรทดสอบควำมทนทำนต่อไฟฟ้ำลัดวงจรที่เข้มงวด โดย
ประเทศอิตำลี และ KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์  นี้คือเหตผุลที่เรำเรยีกบริษัทว่ำคิวทีซี (QTC) อันหมำยถึง บริษัท
หม้อแปลงไฟฟ้ำคุณภำพ 

ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตและบริกำร 
      จำกประสบกำรณ์ด้ำนวิศวกรรมที่ยำวนำนของเรำ อุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆ จงึได้รับกำรออกแบบเพือ่กำรผลิต
สินค้ำที่มีคุณภำพสูงเท่ำนั้น กระบวนกำรกำรผลิตแต่ละข้ันตอนต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด เพือ่บรรลุ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและข้ันตอนด ำเนินงำนตำมหลักสำกล นอก จำกนี้ กำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิตที่มปีระสบกำรณ์และผ่ำน กำรฝึกอบรมเป็นอย่ำงดี กับฝ่ำยขำยและบรกิำรของเรำ ยังสำมำรถ
รับประกันกำรจัดสง่สินค้ำทีร่วดเร็วและเที่ยงตรง  

วิสัยทัศน์  

“เป็นผู้ผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบ วงจรในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำที่มีคุณภำพระดับโลก  ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ มีธรรมำภิบำล” 

พันธกิจ 

1. เป็นผู้น ำในกำรผลิตและใหบ้รกิำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 
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2. พัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และกำรให้บริกำร ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมเพื่อสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้
เกิดข้ึนในห่วงโซ่คุณค่ำ 

3. พัฒนำทุนมนุษย์ เพือ่สร้ำงคนดี คนเก่ง 
4. ด ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และให้ ควำมส ำคัญต่อชุมชน สังคม และสิง่แวดล้อม 
5. สร้ำงธุรกิจให้มีควำมเตบิโต และยัง่ยืนในระยะยำว เพื่อใหเ้กดิควำมเช่ือมั่นและไว้วำงใจต่อผู้มสี่วนได้

เสียรอบด้ำน 

ปรัชญำกำรท ำงำน 

บริษัท คิวทีซี มีควำมมุ่งมั่นทีจ่ะด ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประกำร 
1. มีกำรบริหำรจัดกำรทีม่ีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส 
2. คุณภำพ มำตรฐำนของสินค้ำ และกำรให้บริกำรอยู่ในระดับสำกล 
3. มุ่งเน้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภำพของบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
     กระบวนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำน้ันประกอบไปด้วยส่วนงำนหลำย ๆ ส่วน เช่น กำรผลิตตัวถัง กำรผลิตแกน
เหล็ก กำรประกอบไส้หม้อแปลง เป็นต้น ซึ่งในอดีตแต่ละส่วนงำนต่ำงท ำงำนโดยไมม่ีควำมสัมพันธ์กัน วัสดุที่ผลิต
จำกสถำนีงำนหนึ่ง ไม่ได้ถูกน ำไปใช้ในสถำนีงำนถัดไปในทันที เกิดเป็น WIP ข้ึน นอกจำกนี ้แต่ละส่วนงำนยังมีรอบ
เวลำในกำรท ำงำนของตนเอง ไม่ได้ถูกน ำมำวิเครำะห์ภำพรวมให้เห็นถึงจุดทีเ่ป็นคอขวด 
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     จำกที่บริษัทได้น ำระบบบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มำพัฒนำ
กระบวนกำรภำยในจึงมีกำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตโดยลดกำรสญูเปล่ำ ลดกำรรอคอยงำน สง่เสรมิกำรไหลของ
วัตถุดิบตลอดกระบวนกำรผลิตตำมหลัก Toyota Production system  
 

      
 
     โดยแต่ละสถำนีงำน ศึกษำกำรท ำงำนที่เป็นอยู่ในปจัจบุนั เพื่อกำรหำ Operation Time ของแต่ละสถำนีงำน
และใหส้ถำนีงำน หำโอกำสปรบัปรุงงำนเพื่อลดควำมสญูเปล่ำของสถำนีงำนนั้น โดยใช้หลักกำร ECRS ท ำกำรสรปุ 
Operation Time, Cycle Time, และจ ำนวนคนในแต่ละสถำนีงำน น ำข้อมูลจำกทุกสถำนีงำนมำสรปุลงในตำรำง 
Standard TaktTime 
 
 
 
 
 
      

 
    
   จัดประชุมทุกสถำนีงำน เพื่อเกลี่ยก ำลงัคนใหส้มดลุ เพื่อให้ Cycle Time ใกล้เคียงกันมำกทีสุ่ด (ย้ำยคนจำกสถำนี
งำนที่ Cycle Time สั้นไปอยู่ในสถำนีงำนที ่Cycle Time ยำว)  ก ำหนดสถำนีงำนที่เป็นเป้ำหมำยในกำรลด Cycle 
Time สถำนีงำนเป้ำหมำยในกำรปรับปรงุนั้นไดท้บทวนผลกำรปรบัปรุงงำนตำมหลักกำร ECRS  
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      สรุป Takt Time กำรผลิตของหมอ้แปลง 1 เครื่อง และ Takt Time กำรผลิตแบบ Sub.Lot  ท ำกำรสรุป
จ ำนวนคน เครื่องจักรหลกั ในตำรำง Standard Takt Time แล้วส่งใหส้่วนวำงแผน เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
ผลิต 

 


