รางวัล Thailand Kainen Award 2018

คิดสร้างสรรค์ คิดค้นประดิษฐ์

พัฒนากระบวนการผลิต

เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความยั่งยืน

ปิด

ฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย กับงานประกาศผลรางวัล Thailand Kaizen Award 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31
สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย
ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิด
และมอบรางวัล
Kaizen การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
และไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้สติปัญญาของบุคคลในการปรับปรุงงาน
ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตลอด
จนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำ�งาน
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันจะ
นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาองค์การ จึงได้จดั กิจกรรมประกวดผลงานความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Kaizen เพื่อรับ

Thailand Kaizen Award กิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุน้ ให้สถานประกอบการในประเทศไทย เกิดการแลกเปลีย่ นองค์
ความรู้ด้านกระบวนการในการปรับปรุงงาน และเทคโนโลยีช่วยการ
บริหารการผลิต ที่เป็นผลจากการนำ�กิจกรรมเสนอแนะ โดยบุคลากร
ของสถานประกอบการเอง เข้ามาช่วยบริหารกระบวนการผลิต และ
ขยายผลการดำ�เนินกิจกรรม ด้วยการพัฒนาเครือ่ งจักรกล จนประสบ
ผลสำ�เร็จในระดับอัตโนมัตหิ รือกึง่ อัตโนมัติ และมีการนำ�ผลงานต่างๆ
ออกเผยแพร่ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทยให้สูงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสังคมอุดม ปัญญา และ
เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ประกาศ
เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่นำ�กิจกรรม Kaizen มาเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการบริหารงาน ซึง่ สามารถขยายผลไปสูเ่ ครือ่ งจักรกลช่วยผลิต
ในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นการวัดระดับ
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การดำ�เนินระบบบริหารงาน และการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการ
ปรับปรุงต่อเนื่องให้กับองค์การ Thailand Kaizen Award 2018
ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันเกิดจากการคิดค้น
ประดิษฐ์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต จนขยายผลไปสู่เครื่องจักรกล
ช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ พร้อมทั้งการนำ�เสนอ
ผลงานจากความคิด สูก่ ารปรับปรุงการทำ�งานจริงอย่างเป็นรูปธรรม
และนิทรรศการผลงานความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละองค์กรทีผ่ า่ นเข้า
รอบชิงชนะเลิศ โดยได้แบ่งการประกวดเป็น 7 ประเภท คือ
● Automation Kaizen มีการประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการให้ เ ป็ น อั ต โนมั ติ หรื อ กึ่ ง อั ต โนมั ติ โดยใช้ ไ ฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติก เข้ามาเกี่ยวข้อง มีผลงานผ่าน
เข้ารอบจำ�นวน 10 ผลงาน จาก 6 องค์กร
● Karakuri Kaizen มี ก ารประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้ลดการพึ่งพาพลังงานภายนอก โดยอาศัยพลังงาน
ภายในทีใ่ ช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด
คานงัด เป็นต้น หรือมีการสะสมพลังงาน และสิ่งประดิษฐ์ทำ�งานได้
เองโดยอัตโนมัติ มีผลงานผ่านเข้ารอบจำ�นวน 7 ผลงาน จาก 7 องค์กร
● Genba Kaizen การปรับปรุงโดยกลุม
่ พนักงานปฏิบตั กิ าร
เป็นการประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการที่ทำ�ได้อย่างรวดเร็วและ
ง่าย ต้องไม่เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ มีผลงานผ่านเข้ารอบ
จำ�นวน 18 ผลงาน จาก 17 องค์กร
● Project Kaizen เป็นโครงการประดิษฐ์หรือปรับปรุงทั้ง
ระบบ และหรือทัง้ กระบวนการ โดยทีมวิศวกร นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์
มีการวางแผนโครงการ เป้าหมาย การจัดการ โดยเป็นการบริหาร
ข้ามฝ่าย มีผลงานผ่านเข้ารอบจ�ำนวน 11 ผลงาน จาก 11 องค์กร
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Innovation งานนวั ต กรรมระดั บ สากลที่ ส ามารถ
เปิดเผยได้ (Show and Share) แสดงถึงการประดิษฐ์หรือปรับปรุง
แบบก้าวกระโดด ประโยชน์ที่ได้จากงานนวัตกรรมนั้นต้องมีผลต่อ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ส่งประกวดได้ทั้งบุคคล และหน่วยงาน
มีผลงานผ่านเข้ารอบจ�ำนวน 5 ผลงาน จาก 5 องค์กร
● Kaizen Suggestion System เป็นการปรับปรุงที่ไม่มี
การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่ง
อัตโนมัติ หรือหลักการทางกลศาสตร์ คิดปรับปรุงด้วยตัวพนักงาน
ผลลัพธ์มีต่อพนักงานโดยตรง มีผลงานผ่านเข้ารอบจำ�นวน 28
ผลงาน จาก 27 องค์กร
● Kaizen for Office เป็นการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
ของหน่วยงานสนับสนุน เช่น การตลาด บุคคล บัญชี การเงิน ฯลฯ
มีผลงานผ่านเข้ารอบจำ�นวน 13 ผลงาน จาก 10 องค์กร
การจัดงานมอบรางวัล Thailand Kaizen Award ทุกครั้ง
นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ชอื่ เสียงประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่องค์กร
ที่นำ�ระบบไคเซ็นมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานจนประสบ
●
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ผลการประกวด Thailand Kaizen Award 2018

ผลการประกวด Thailand Kaizen Award 2018 ท่านผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tpif.or.th/tpif/kaizen_award/

ผลสำ�เร็จ สามารถขยายผลไปสู่การมีเครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ
และกึ่งอัตโนมัติ และเป็นการวัดระดับการดำ�เนินระบบบริหารงาน และการ
สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังทำ�ให้องค์กรต่างๆ
ได้เห็นประโยชน์ และนำ�ไปใช้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทย อีกทางหนึ่งด้วย
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกองค์กรที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
Thailand Kaizen Award 2018 และขอร่วมชื่นชม แสดงความยินดีกับผู้ที่
ได้รับรางวัลทุกท่าน ทุกองค์กร การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาผลงาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้มาส่งถึงผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง และขยายไปสู่องค์กร สร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม และ
ประเทศไทยต่อไป
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