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ช่ือเร่ือง 

น ำเสนอโดย 

KAIZEN กระบวนกำรส่งเสริมกจิกรรม  
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 1.บทสรุปของผู้บริหำร 
2.ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทและหน่วยงำน 
3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรทีน่ ำเสนอ"  
4. กระบวนกำรและวธีิปฏบิัตใินอดตี  
5. กระบวนกำรและวธีิปฏบิัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่   
6. กำรวดัและวเิครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข 
8. ควำมท้ำทำยต่อไป  
9. ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยัง่ยนื  
10. เอกสำรอ้ำงองิ 

หัวข้อน ำเสนอ 
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1. บทสรุปของผู้บริหำร 
 การส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็นของ QTC มุ่งเน้นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กรโดยให้พนักงานไคเซ็นงาน
ของตัวเองก่อน เพราะพนักงานจะรู้จักงานของตัว เองมาก
ท่ีสุด   การให้ความรู้เก่ียวกับการท าไคเซ็น และฝึกทกัษะการคิด 
วิเคราะห์  การทดลองท า   พร้อมกับการส่งเสริมดา้นงบประมาณ 
และเวลาในการท าไคเซ็น  เป็นส่วนส าคัญมากท่ีจะผลักดันให้
พนักงานกล้าท่ีจะคิด และลงมือท า    ในหลายๆ ไคเซ็นของ
พนักงานสามารถ    ท่ีจะช่วยลดของเสีย  ลดเวลาการท างาน  เพ่ิม
คุณภาพของช้ินงาน  สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ทั้งภายในและ
ภายนอก จึงสามารถสรุปได้ว่าการท าไคเซ็นของพนักงานมีส่วน
ช่วยส่งเสริมการพฒันากระบวนการท างาน  และลดตน้ทุนไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผล 
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บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ 

2/2 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
จ านวนพนกังาน  44 คน 

โรงงำน 
149 หมู่ 2 ถนนปลวกแดง-หว้ยปราบ 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
21140 
จ านวนพนกังาน  202 คน 
เน้ือท่ีโรงงาน ทั้งหมด  32 ไร่ 
พ้ืนท่ีโรงงาน ประมาณ  48,000 ตารางเมตร 
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ผลติภัณฑ์ของ QTC 
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บริกำรของ QTC 
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วสัิยทัศน์ 
“เป็นผูผ้ลิตและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยท่ีีครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพระดบัโลก 
ดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และมีธรรมมาภิบาล” 

พนัธกจิ 
1. เป็นผูน้ าในการผลิตและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีท่ีครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
2. พฒันาผลิตภณัฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มใหเ้กิดข้ึน                    

ในห่วงโซ่คุณค่า 
3. พฒันาทุนมนุษย ์เพื่อสร้างคน “ดี” คน “เก่ง” 
4. ด าเนินธุรกิจโดยใชห้ลกัธรรมมาภิบาล และให ้ความส าคญัต่อ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยัง่ยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

รอบดา้น 

ปรัชญำกำรด ำเนินงำน 
1. มีการบริหารจดัการท่ีมีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส 
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินคา้ และการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัสากล 
3. มุ่งเนน้ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

วสัิยทัศน์ และพนัธกิจ 
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ค่ำนิยมองค์กรสู่ควำมยัง่ยนื 

พลังสร้ำงสรรค์ 
 

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 

คุณภำพทีมงำนท่ีเป็นหน่ึง นวัตกรรมช้ันเลิศ 

เป็นผู้น ำในกำรผลิต
และให้บริกำร 

บริกำรอย่ำงมือ
อำชีพ 

ควำมส ำเร็จระดับสำกล 
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รำงวลัแห่งควำมภำคภูมิใจของQTC 
1.Best Investor Relation Award 2015 
2.Thailand Sustainability Investment 2015 
3.SET Sustainability Award 2015  
4.Sustainability Report Award (Recognition) 2016 
5.Innovation Organization 2016 
6.บรรษทัภิบาลดีเด่นประจ าปี 2016 
7. Sustainability Report  Award (Recognition) 2017  
8.จรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย ประจ าปี 2560 
9.ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข ระดบัประเทศในระดบัดี ปี 2560 
10.อุตสาหกรรมสึเขียว ระดบัท่ี 4 
11-12 Thailand 5S Award ระดบั Silver ปี 2559-2560 
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แผนกพฒันำระบบ 

ฝ่ำยพฒันำควำมมยัง่ยนืองค์กร 

10 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบริหำร 
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของ  
    "ลูกค้ำของกระบวนกำรทีน่ ำเสนอ"  

พนักงำน 

หัวหน้ำงำน 

ผู้บริหำร
ระดบัสูง 

•ลดตน้ทุนการผลิต 
•มีการปรับปรุงและพฒันางาน 
•สามารถแข่งขนัในตลาดได ้

•มีส่วนร่วมในการพฒันางาน 
•มีความภูมิใจและรู้สึกเป็นเจา้ของผลงาน 
•ท างานไดเ้ร็ว สะดวกข้ึน ลดปัญหา 

•ให้ค  าแนะน าการ
ปรับปรุงงานกบั
พนกังานได ้
•พนกังานท างานได้
ถูกตอ้ง  แกไ้ขปัญหา
งานนอ้ยลง 
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หัวข้อ ตวัช้ีวดั ค่ำทีก่ ำหนด 

การปรับปรุงงาน 

แบบไคเซ็น 
จ านวนเร่ืองในการท าไคเซ็น 404 เร่ือง/ปี 

การมีส่วนร่วมในการท าไคเซ็น 2 เร่ือง/คน/ปี 

ผลประหยดัท่ีไดรั้บจากการปรับปรุงงาน 3 ลา้นบาท/ปี 

ดชันีช้ีวดัด้ำนคุณภำพ 
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดตี  
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดตี  
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ปี 

จ ำนวนเรื่องในกำรเขียนข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนเรือ่ง 

เป้ำหมำย(167 เรือ่ง) 

ผลลพัธ์ของกจิกรรมข้อเสนอแนะ 
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมายของบริษทั 
หวัหนา้งานไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ใหค้  าแนะน าพนกังานงานในการท า
กิจกรรม 
ขาดการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ในในการ
เขียนขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ หลายเร่ืองผู ้
เสนอแนะไม่สามารถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บหลายเร่ืองไม่ไดถู้ก
น าไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรม 
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5. กระบวนกำรและวธีิปฏิบัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่  

• อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ ก า ร
ปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
ใ ห้ กั บ ผู ้ จั ด ก า ร แ ผ น ก 
หวัหนา้ส่วน 

• ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ
ส่งเสริมการท าไคเซ็น 

• จดัท าแผนการด าเนินงาน 
• ปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน 
การปรับปรุงงานปบบไค
เซ็น 
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วางแผนการสอนและส่งเสริม
กา รป รั บป รุ ง ง าน ร่ วมกับ      
หวัส่วนและผูจ้ดัการแผนก 
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ฝึกอบรมวธีิกำรท ำ Kaizen มอบรำงวลั Kaizen QTC Kaizen Award 2017 
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รำงวลั Kaizen ยอดเยีย่ม 

รำงวลั Kaizen ดเีด่น 

Kaizen  
Recognition 

ดำว  
Kaizen 

กำรน ำเสนอผลงำน  และกำรมอบรำงวลั QTC Kaizen Award 2017  
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กำรส่ือสำรประประชำสัมพนัธ์ Kaizen 
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ช่ือเร่ือง :   ลดของเสียและลดเวลำกำรดัด Support  wiring Control โดยกำรท ำ Jig 

ช่ือผู้ส่ง  :   นำยอภิชำติ/ นำยไพรววณ์/ นำยจิรวัฒน์/ ส่วนตัวถัง แผนกผลิต 2 

ประสิทธิผล ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1.ลดงำนเสีย 2 ช้ิน/ตวัถงั 1 เคร่ือง 0 

2.ลดเวลำในกำรท ำงำน ( ใช้ 12 ช้ิน/เคร่ือง) 24 นาที/ตวัถงั 1 เคร่ือง 6 นาที/ตวัถงั 1 เคร่ืองง 

น าเศษเหล็กมาจดัท า Jig ส าหรับดดั Support wiring  เพื่อให้
ช้ินงานออกมาได้คุณภาพ และมุมท่ีโค้งได้องศาตามท่ี
ตอ้งการ  

พนกังานจะใช้ปากกาจดัช้ินงาน และใช้คอ้นทุบดดั Support 
wiring  ช้ินงานท่ีออกมาจะมีรอยทุก และมุมโค้งจะไม่ได้
องศาตามท่ีก าหนด และท าให้เกิดช้ินงานเสีย 

20 

ก่อนปรับปรุง ปี 2557 หลงัปรับปรุง 29/06/60 

2.wmv
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ช่ือเร่ือง :กำรสืบค้นผลทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำด้วย QR Code 
ช่ือผู้ส่ง :คุณยิง่ยศ (สำรสนเทศ)/คุณสุรัตน์ (ทดสอบ)/คุณนัฐวุฒิ (ออกแบบ)  

•กรณีลูกคา้ขอผลทดสอบหมอ้แปลง ลูกคา้ตอ้งติดต่อ
ตวัแทนขายเพื่อขอผลทดสอบ  
•ใช้เวลาค้นหาข้อมูล  และต้องประสานงานหลาย
ขั้นตอน 

ก่อน
ปรับปรุง 

ประสิทธิผลทีไ่ด้รับ 
เป็นกำรเพิม่คุณค่ำให้กบัผลติภณัฑ์และบริกำร 
โดยกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

หลงัปรับปรุง 
กำรสืบค้นผลทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำด้วย 
QR Code 

พิมพ ์QR Code ลงบน Nameplate  ขอ้มูลผล
การทดสอบ ลูกคา้สามารถ Scan QR Code ท่ี 
Nameplate เพ่ือดูผลการทดสอบของหม้อ
แปลงนั้นๆไดต้ลอด 

3.mp4
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LINE_MOVIE_1524578875147.mp4
4.mp4
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ช่ือเร่ือง :   ลดเวลำกำรเช่ือมติดหูแขวนเสำโดยกำรจัดท ำ Jig 
ช่ือผู้ส่ง  :   คุณธันวำ พุ่มระย้ำ/ ส่วนตัวถัง แผนกผลติ 2 

•ใชเ้วลาในการเช่ือมประกอบ หูแขวนเสา 50 นาที/เคร่ือง   
•Center ของ หูแขวนเสา บนและล่าง ไม่ตรงกนั 

ก่อน
ปรับปรุง  

50 

10 

0 

20 

40 

60 

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

นำท ี ผลหลงักำรปรับปรุง 

ลดเวลำลง  
40 นำที/เคร่ือง 

หลงัปรับปรุง  
•จดัท า Jig ส าหรับเช่ือมหูติดแขวนเสา 

ผลิตทั้งหมด 487 เคร่ือง 
เวลาลดลงไปทั้งหมด  19,480 นาที 

คิดเป็นผลประหยดั 94,478 บำท 
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

แบบฟอร์มไคเซ็นเดิมเก็บขอ้มูลท่ีจะใช้
ประเมินผลประหยดัเป็นตวัเงินได้ไม่
ครบ  จึงแกไ้ขแบบฟอร์ม โดยเพ่ิมการ
เพ่ิมการวิเคราะห์ไคเซ็นและเก็บขอ้มูล
ก่อน-หลังปรับปรุง ท าให้พนักงาน
เขียนไคเซ็นนอ้ยลง 

แบบฟอร์มท่ีแกไ้ขใหม่ยากไป 
พนักงานไม่ เข้าใจ วิ ธี  และ
เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล 

แก้ไขแบบฟอร์มไคเซ็น โดยตัด
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการท า     ไค
เซ็น ให้พนักงานเก็บข้อมูลท่ีเป็น
ตวัเลขก่อน-หลงัปรับปรุง 
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8.ควำมท้ำทำยต่อไป  

 
 
 
 

ประเด็นทีม่ีโอกำสปรับปรุง แนวทำงปรับปรุง 
1.จ านวนเร่ืองในการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นไม่ได้
ตามเป้าหมายของบริษทั 

คณะท างานส่งเสริม TQM ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการ
ท าKaizen ร่วมกบัหัวหน้างาน  และสร้างทีมพ่ีเล้ียง
ในการท าไคเซ็นเพ่ือให้ค  าปรึกษากบัพนกังาน 

2.การปรับปรุงงานแบบไคเซ็นท่ีเขา้รอบไตรมาส มี
นอ้ยเร่ือง 

ปรับเปล่ียนเกณฑ์การคดัเลือกไคเซ็นรอบไตรมาส 
โดยให้หวัหนา้งานคดัเลือกไคเซ็น10% ของไคเซ็นท่ี
ส่งในแต่ละเดือนให้เขา้รับการพิจารณาไคเซ็นรอบ
ไตรมาส 

3.พนกังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์
ปัญหาในการท าไคเซ็น 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าในการวิเคราะห์ปัญหาใน
การท าไคเซ็น  จดัหลกัสูตรฝึกอบรม และท าเขียน
Workshop 
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยัง่ยนื  
ผู ้บริหารให้ความส าคัญในกิจกรรมการปรับปรุงงานได้การ
สนับสนุน เวลา งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความรู้ และการ
ด าเนินงานตามแผน 
มีการส่งเสริมการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง กระตุน้ให้พนกังาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท าไคเซ็น และส่ือสารการท ากิจกรรม      
ไคเซ็นทัว่ทั้งบริษทั 
มีการมอบรางวลัให้กบัผลงานการปรับปรุงงานของพนกังาน เพื่อ
สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน และเกิดการมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
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10. เอกสำรอ้ำงองิ 
•วธีิการปฏิบติังานการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น  (QTC_WI_179) 
•แผนการด าเนินงานการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น 
•แบบรายงานผลไคเซ็น (QTC_FM_372) 
•การพิจารณาคะแนนไคเซ็นโดยคณะกรรมการส่งเสริม TQM (QTC_FM_496) 
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ถำม-ตอบ 


