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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
ให้ฝ่ำยขำยนำใบสั่งขำยส่งมอบของลูกค้ำมำวำงจอง Capacity ของโรงงำนไปล่วงหน้ำได้ 90~180 วัน ฝ่ำย
ขำยนำ Capacity ของโรงงำนในวันข้ำงหน้ำที่ยังว่ำงไปประกอบกำรกำหนดกลยุทธ์กำรเสนอขำย และกำรจัดทำ
แผนกำรผลิตเพื่อให้แต่ละวันใช้ Capacity ของโรงงำนเท่ำๆกัน โดยใช้ Standard Takt Time ช่วยทำให้ง่ำยมำกใน
กำรวำงแผนกำรผลิต

ประสิทธิผล
1) อัตรำกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมกำหนด ≥95%
2) อัตรำกำรใช้ Utilization ล่วงหน้ำ 60 วัน เพิ่มขึ้นจำก 30 % เป็น 70 %
1.บทสรุปของผู้บริหาร
จำกปัญหำเรื่องกำรส่งมอบหม้อแปลงให้ลูกค้ำไม่ทันตำมกำหนด มีสำเหตุและปัจจัยหลำยๆด้ำน ซึ่งหนึ่งใน
ปัจจัยนั้นก็คือทำงฝ่ำยขำยรับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำมำทั้งๆที่ไม่ทรำบว่ำกำลังกำรผลิตชองโรงงำนยังว่ำงอยู่มำกน้อยแค่
ไหน ทำให้โรงงำนซึ่งบำงไตรมำสมีป ริ มำนงำนน้อย และบำงไตรมำสมีปริมำนมำกเต็มกำลั งกำรผลิ ตอยู่แล้ ว ไม่
สำมำรถผลิตส่งมอบให้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ จำกที่บริษัทได้นำระบบบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (Total
Quality Management : TQM) มำพัฒ นำกระบวนกำรภำยในจึงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยลดกำรสูญ
เปล่ำ กำรรอคอยงำน ส่งเสริมกำรไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนกำรผลิตตำมหลัก Toyota Production system
จนได้เวลำกำรผลิตหม้อแปลงแต่ละตัว (TAKT TIME) สำหรับหม้อแปลงแต่ละขนำด ซึ่งมีขนำดตั้งแต่ 50 – 2500
Kva ฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต นำเวลำ Takt time มำพัฒนำตำรำงกำรจองใช้ Capacity ของโรงงำนล่วงหน้ำ 90~180
วัน ( Master Sale & Delivery Schedule, MSDS ) ซึ่งทำให้งำนวำงแผนมีควำมเรียบง่ำย
ฝ่ำยขำยนำใบสั่งขำยของลูกค้ำแต่ละรำย มำแปลงเป็น Takt time กำรใช้ Capacity ของโรงงำน แล้วใส่
ลงในตำรำง MSDS
ฝ่ ำยขำยน ำ Capacity ของโรงงำนในวัน ข้ ำงหน้ ำที่ ยั งว่ำงไปเสนอขำย โดยสำมำรถเน้ น มำร์จิ้ น ในบำง
ช่วงเวลำที่ Capacity ใกล้เต็ม หรือเน้นเพิ่มส่วนแบ่งตลำดในช่วงเวลำที่ Capacity ยังว่ำง
ส่งผลให้บริษัทอัตรกำรใช้กำลังกำรผลิตของโรงงำนสูงขึ้น ส่งมอบสินค้ำได้ตำมกำหนดและลดต้นทุนได้
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2.ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2539 โดยกลุ่มวิศวกรมืออำชีพ
ที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 36 ปี ในแวดวงอุตสำหกรรมนี้ ภำรกิจของเรำคือ กำรสร้ำงผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำที่
ผลิ ต สิ น ค้ ำ คุ ณ ภำพอั น ดั บ หนึ่ ง และสำมำรถให้ ค วำมมั่ น ใจถึ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพและคุ้ ม ค่ ำ สุ ง สุ ด แก่ ลู ก ค้ ำ
คิวทีซี เป็นหนึ่งในผู้นำด้ำนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันก้ำวหน้ำ รวมถึง
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนกำรผลิต หม้อแปลงไฟฟ้ำที่ผลิตโดยคิวทีซี จึงเหนือกว่ำในด้ำนคุณภำพ
ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ กำรด ำเนิ น กำรและรั บ รองจำกองค์ ก รด้ ำ น
มำตรฐำนสำกลหลำยแห่ง ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025 เป็นเครื่องยืนยันถึง
คุณภำพที่เป็นเลิศ
คิวทีซี มุ่งมั่น ให้ กับ กำรวิจัยและกำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรับประกันว่ำสิ นค้ำของเรำจะเป็นสิ นค้ำที่
ทัน สมัยและเปี่ ย มประสิ ทธิภ ำพ หม้อแปลงไฟฟ้ำคิว ทีซี จึงได้ผ่ ำนกำรทดสอบควำมทนทำนต่อไฟฟ้ ำลั ดวงจรที่
เข้ ม งวด โดย CESI ประเทศอิ ต ำลี และ KEMA ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ นี้ คื อ เหตุ ผ ลที่ เรำเรี ย กบริ ษั ท ว่ ำคิ ว ที ซี
(QTC) อันหมำยถึง บริษัทหม้อแปลงไฟฟ้ำคุณภำพ
ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการ
จำกประสบกำรณ์ด้ำนวิศวกรรมที่ยำวนำนของเรำ อุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆ จึงได้รับกำรออกแบบเพื่อกำร
ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูงเท่ำนั้น กระบวนกำรกำรผลิตแต่ละขั้นตอนต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด เพื่อบรรลุ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและขั้นตอนดำเนินงำนตำมหลักสำกล นอก จำกนี้ กำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิตที่มีประสบกำรณ์และผ่ำน กำรฝึกอบรมเป็นอย่ำงดี กับฝ่ำยขำยและบริกำรของเรำ ยังส ำมำรถ
รับประกันกำรจัดส่งสินค้ำที่รวดเร็วและเที่ยงตรง
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้ผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบ วงจรในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำที่มีคุณภำพระดับโลก ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ มีธรรมำภิบำล”
พันธกิจ
1. เป็นผู้นำในกำรผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
2

2. พัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และกำรให้บริกำร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้
เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่ำ
3. พัฒนำทุนมนุษย์ เพื่อสร้ำงคนดี คนเก่ง
4. ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และให้ ควำมสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้ำงธุรกิจให้มีควำมเติบโต และยั่งยืนในระยะยำว เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจต่อผู้มีส่วนได้
เสียรอบด้ำน
ปรัชญาการทางาน
บริษัท คิวทีซี มีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประกำร
1. มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภำพ มำตรฐำนของสินค้ำ และกำรให้บริกำรอยู่ในระดับสำกล
3. มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภำพของบุคคล
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นาเสนอ"
1. ฝ่ำยขำย จองกำลังกำรผลิต (Capacity) ในแต่ละวันล่วงหน้ำได้
2. เป็นตัวช่วยในกำรตัดสินใจของฝ่ำยขำยในกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรนำเสนอขำย
3. ฝ่ำยผลิต จัดเตรียมกำลังคนและเครื่องจักร
4. ฝ่ำยบริหำรต้องกำรเพิ่ม Utilization ของโรงงำน
5. ใช้ Standard takt time ในกำรจัดทำแผนผลิตเพื่อให้ในแต่ละวันใช้ Capacity ของโรงงำนให้เท่ำ ๆกัน
ทุกวัน
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
1. ฝ่ำยขำยเปิด Sale order ไม่ทรำบว่ำกำลังกำรผลิตของโรงงำน
2. อัตรำกำรส่งมอบตำมกำหนดนัดลูกค้ำไม่ได้ตำมเป้ำหมำย
3. กำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรขำยเพื่อเพิ่มอัตรำกำไรทำได้ยำก
4. ปริมำนงำนที่มองเห็นไปข้ำงหน้ำได้ 15-30(สั้น) ซึ่งผลให้ไม่สำมำรถเตรียมวัตถุดิบและกำลังคน ได้ทัน
เนื่องจำกวัตถุดิบบำงรำยกำรที่ต้องสั่งซื้อต่ำงประเทศมี Lead time ถึง 90 วัน
5. เปอร์เซ็นต์กำรใช้ Utilization ต่ำ
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
นำเวลำ Takt time ในตำรำงStandard Takt time มำใช้ ในกำรจองเวลำในกำรผลิตโดยจัดทำเป็นตำรำง
ที่ใช้สำหรับลงข้อมูลกำรจองเวลำกำรผลิต ฝ่ำยขำยนำใบสั่งขำยมำทำกำรจอง Capacity ในแต่ละวันล่วงหน้ำได้
หลังจำกที่ทำกำรลงข้อมูลแล้วจะได้ข้อมูลกำรจอง Capacity ในแต่ละวันแสดงผลในรูปแบบกรำฟและตำรำง
Master Sale & Delivery Schedule (MSDS)
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6.การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางานและประโยชน์ที่ได้รับ
 Delivery On time กำรส่งมอบตรงเวลำเพิ่มขึ้นจำกเดิม

 สำมำรถพิจำรณำรับงำนประมูลงำนรำชกำรหรือรับงำนต่ำงประเทศมำกขึ้นเพื่อเติมเต็มกำลังกำรผลิตของ
โรงงำน ดูจำกกรำฟแล้วยังมี Capacity เหลือสำมำรถหำงำนมำใส่เพิ่มในแต่ละช่วงได้อีก
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 Utilization กำรใช้กำลังกำรผลิตโรงงำนสูงขึ้น

 ทำให้ Utilization ของโรงงำนให้เข้ำใกล้ 100% ยอดขำยเพิ่มขึ้น
หน่ วย: ล้ านบาท
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Utilization
ยอดขาย

 สำมำรถจองกำลังกำรผลิตได้ล่วงหน้ำจำกเดิม 15-30 วัน เป็น 1-180 วัน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.กำรส่งมอบสินค้ำตรงเวลำ
2.อัตรำกำรใช้ Utilization
ล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตรำกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมกำหนด
อัตรำกำรใช้ Utilization ล่วงหน้ำ 60
วัน เพิ่มขึ้นจำกเดิม 30 %

เป้าหมาย
≥95%
70 %

ผลลัพธ์
ปี 2018 = 98 %
ปี 2018 = 64 %

7.ความท้าทายต่อไป
ประเด็นที่มีโอกำสปรับปรุง
1.กำรลง Book ของฝ่ำยขำยยังมี ควำมคลำดเคลื่อน
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรลงข้อมูลและมีควำมจริงจังในกำรลง
ข้อมูลมำกขึ้น อีกทั้งกำรโยกย้ำยสลับงำนให้มีควำม
สะดวกในกำรใช้งำน จะทำกำรอัพเกรดจำกกำรใช้
Excelไฟล์ ไปเป็นระบบ Microsoft Dynamics AX
(ERP)
2.ฝ่ำยขำยสำมำรถหำออร์เดอร์งำนรำชกำรและงำน
ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น
3. กำรทำแผนผลิตประจำวันยังไม่มีควำมแม่นยำพอ

แนวทำงปรับปรุง
ปรับวิธีกำรลงข้อมูล กำรวำงแผนขำย-ผลิตแบบ
ซิงโครไนซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX
(ERP)

ทำให้ Utilzation ของโรงงำนเต็ม 100 %
นำstandard takt time มำจัดทำแผนกำรผลิต Daily
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Production Scheduling ในทุกสถำนีงำน
แนวทางปรับปรุงอยู่ระหว่างดาเนินการ
กำรวำงแผนขำย-ผลิตแบบซิงโครไนซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX(ERP) เพื่อให้มีควำม
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. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และความยั่งยืน
1. มีกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่องTotal Quality Management : TQM)
2. ฝ่ำยผลิตมีกำรปรับปรุงเวลำให้มีควำมแม่นยำมำกขึ้นทำให้กำรวำงแผนมีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น ทำให้มี %
utilization ที่สูงขึ้น
3. ฝ่ำยขำยให้ควำมร่วมมือและมีควำมตระหนักในส่วนของกำรหำออร์เดอร์เพื่อเพิ่มยอดขำยให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้
4. ฝ่ำยบริหำรได้สนับสนุนในส่วนของทรัพยำกรที่ต้องกำรในกำรปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ขอขอบพระคุณ คำแนะนำในกำรทำ Project จำก ดร. วีรพจน์ ,ผู้บริหำร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(มหำชน) และขอขอบคุณควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลจำก TEAM PRODUCTION , SALES ของ บริษัท คิวทีซี เอน
เนอร์ยี่ จำกัด
9. เอกสารอ้างอิง
QTC_WI_199 กำรลงข้อมูลในตำรำง Master Sale & Delivery Schedule (MSDS)

8

