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Lean System หรือระบบการบริหารแบบลีน แม้หลาย
ท่านจะเคยได้ยินหรือรู้จัก แต่ใช่ว่าจะเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ เพราะระบบการบริหารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แทบจะทุกนาทีตามความต้องการของ 
ลกูค้า หากองค์กรใดยงัยึดตดิกับวธีิการเดมิๆ หรอืพอใจกับระบบเดิมๆ 
โดยทีไ่ม่ได้เทยีบเคยีงกับองค์กรอืน่ๆ อาจท�าให้องค์กรล้าหลงัได้ จาก
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ตลอดเวลาข้างต้น เป็นสิง่ทีอ่งค์กรจะต้อง

มาฉุกคิด และเริ่มที่จะหาประเด็นความเปลี่ยนแปลงสู่ การ Bench-
mark กบัองค์กรอืน่แล้วว่าความเปลีย่นแปลงนัน้สร้างศกัยภาพให้กับ
การแข่งขนักับองค์กรได้มากน้อยขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพคน 
ศักยภาพของกระบวนการ และส่วนอื่นๆ 

ระบบบรหิารจดัการแบบ Lean หรอื TPS: Toyota Production 
System ที่มีการวัดผลด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น�า โครงสร้าง 
พืน้ฐาน และการด�าเนนิการของระบบบรหิาร โดยเน้นการประยกุต์ใช้
เครื่องมือลีน โดยเฉพาะการจัดท�า VSM: Value Stream Mapping 
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นคอขวด ที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการผลติให้ผลติทนัเวลา (JIT: Just in Time) โดยเน้นคณุภาพ 
ค่าใช้จ่าย และการจัดส่งไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร

Lean Management จึงเป็นวิธีการจัดการที่มุ่งลดความสูญ
เปล่า ซึง่ได้รบัการยอมรบักนัในระดบัโลกว่ามแีนวทางทีช่ดัเจน และ
สามารถน�าไปใช้ในการพฒันาองค์กรต่างๆ ให้สามารถแข่งขนั และ
อยูร่อดได้ในยคุแห่งการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ สมาคมส่งเสรมิ
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จึงได้จัดตั้งรางวัล Thailand 
Lean Award ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มี 
ผลงานดีเด่นด้านการจัดการแบบ Lean (Lean Management) เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็น Lean Organization ต่อไป

Thailand Lean Award 2016

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการบริหาร

จัดการคุณภาพด้วย Lean
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สิง่ส�าคญัของการจดัการประกวดองค์กรดเีด่น เพือ่รบั Thai-
land Lean Award คือ

●	 เป็นรางวลัด้าน Operational Excellence ทีม่เีกยีรตสิงูสดุ
ในประเทศไทย

●	 เป็นรางวลัทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ

●	 เป็นรางวลัทีม่เีกณฑ์ และกลไกการตดัสนิทีถ่กูต้องแม่นย�า 
ตามแนวทาง Lean Thinking

●	 เป็นระบบหรือกระบวนการให้รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้
องค์กรมุ่งม่ันปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วของสินค้าและ
บริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา

โดยมีวัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ก�าลังใจแก่องค์กรที่ได้ริเริ่มหรือมุ่งมั่นทุ่มเท

ความพยายามในการน�า Lean Management ไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงทั้งคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วในการส่งมอบ

2.  ยกย่อง เชดิชเูกยีรตแิก่องค์กรทีส่ามารถบรรลผุลส�าเรจ็ใน
การปรับปรุงเพื่อมุ่งลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร

3.  เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์กรที่ประสบความส�าเร็จ
โดยใช้การจัดการแบบลีน (Lean Management) เป็นกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน

4.  เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และช่วยยกระดับ
ผลติภาพของผลติภณัฑ์ทัง้ภาคการผลติ  และบรกิารของอตุสาหกรรม
ไทย

งานประกาศรางวัล Thailand Lean Award 2016 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค โดยในปีนี้ มีบริษัทที่ผ่านการตรวจประเมินระบบ
ลีน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จ�านวน 7 องค์กร ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนี้  
ทั้ง 7 องค์การต้องน�าเสนอผลงานลีนของตนเอง โดยมีคณะกรรมการ
เป็นผู้พิจารณา

ผลรางวัล Thailand Lean Award 2016 

 Golden Award
●	 บริษัท คอสโม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
●	 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ�ากัด
●	 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

Silver Award
●	 บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร
●	 บริษัท ปัญญาธารา จ�ากัด
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Bronze Award 
●	 บริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
●	 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Booth Vote
●	 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ�ากัด

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมทุกองค์กรที่ได้รับรางวัล ที่น�า
การจัดการแบบ Lean (Lean Management) มาปรับใช้ในองค์กร 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Lean Organization แล้วพบกันอีกครั้งใน งาน
ประกาศรางวัล Thailand Lean Award 2017 
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