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การ
ปรบัปรุง เปล่ียนแปลงการท�างานอย่างต่อเน่ืองและไม่มีท่ีส้ินสุด โดยใช้สตปัิญญาของ
บุคคลในการปรับปรุงงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท�างาน เป็นความหมายของ Kaizen ซึ่งเป็นค�า
ที่มาจากภาษาญี่ปุ่น

 Kaizen ก่อให้เกิดการกระท�าเพื่อการปรับปรุงด้วยวิธีการใหม่ๆ ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความคิดในการพัฒนาอย่างต่อยอด ซึ่งมีทั้งประเภทปรับปรุงกระบวนการโดยไม่มีส่ิงประดิษฐ์ 
หรอืมสีิง่ประดษิฐ์ทีเ่ป็นระบบด้วยตนเอง (Manual) ซึง่ในทีน่ีจ้ะเรยีกว่าเป็นผลงานประเภท “ข้อเสนอแนะ 
(Kaizen Suggestion System: KSS)” หากเป็นผลงานทีม่กีารประดษิฐ์เพือ่การปรบัปรงุกระบวนการให้เป็น
อัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่ โดยใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติก  
เข้ามาเกี่ยวข้อง เรียกผลงานประเภทนี้ว่า “Automation Kaizen” และผลงานอีกประเภทที่มีการประดิษฐ์
เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่เหมือนกับ 
Automation Kaizen โดยไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด 
คานงัด เป็นต้น เรียกผลงานประเภทนี้ว่า “Karakuri (Un-Plug) Kaizen” Kaizen จึงเป็นการพัฒนาให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายไม่ปิดกั้นความคิด สามารถน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
ผ่านการพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์การอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ ส.ส.ท. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันจะน�าไปสู่การ
พัฒนาองค์การ จึงได้จัดให้มีการจัดงานประกวดผลงาน Kaizen เพื่อรับ Thailand Kaizen Award ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการท�างานอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยระบบ Kaizen และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง
ประกาศเกียรตคิณุให้กบัหน่วยงานทีน่�ากจิกรรม Kaizen มาเป็นเครือ่งมอืช่วยในการบรหิารงาน ซึง่สามารถ
ขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นการวัดระดับการ
ด�าเนินระบบบริหารงานและการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงต่อเนื่องให้กับองค์การ

อุตสาหกรรมไทยของ

Thailand Kaizen 

Award 2011

Thailand Kaizen 

Award 2011

Thailand Lean 

Award 2011
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
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จากผลการประกวดที่ผ่านมา พบว่าการส่งผลงานเข้าประกวด
ได้มีการพัฒนาต่อยอดความคิดจากผลงานประเภทกิจกรรมข้อเสนอ
แนะเพื่อปรับปรุงเพิ่มมูลค่าในการท�างาน สู่การปรับปรุงกระบวนการ
ประดษิฐ์แบบอตัโนมตัแิละกึง่อตัโนมตัแิละขยายผลถงึกระบวนการคดิ
อย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกักลศาสตร์และในปี พ.ศ.2553 ส.ส.ท. จงึได้
แบ่งประเภทรางวัลการประกวดผลงาน Kaizen ตามประเภทผลงาน 
เป็น 3 ประเภท คือ

Kaizen Suggestion System เป็นการปรับปรุงงานที่ไม่มีการ
ประดษิฐ์ เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการให้เป็นอัตโนมัต ิหรอืก่ึงอัตโนมตั ิหรอื
หลักการทางกลศาสตร์

Automation Kaizen เป็นการประดิษฐ์ หรือปรับปรุงให้เป็น
ระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก 
นิวแมติก เข้ามาเกี่ยวข้อง

Karakuri (Un-plug) Kaizen เป็นการประดษิฐ์เพือ่การปรบัปรงุ
กระบวนการ โดยใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา 
แสงแดด คานงัด เป็นต้น หรือมีการสะสมพลังงานและสิ่งประดิษฐ์
ท�างานได้เองโดยอัตโนมัติ

ซึ่งทั้ง 3 ประเภทรางวัลสามารถส่งได้โดยไม่จ�ากัดว่าจะเป็น 
ผลงานรายบุคคล หรือผลงานกลุ ่ม ขึ้นอยู ่กับความยาก-ง่ายของ
กระบวนการคดิและผลลพัธ์ การประกวดผลงาน Kaizen ได้ด�าเนนิการ
พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 คัดเลือกผลงานจากเอกสารของผู้สมัคร
ขั้นที่ 2 พจิารณาการน�าเสนอผลงาน Kaizen ทัง้ 3 ประเภท เพือ่

คดัเลอืกเข้าสูร่อบตรวจผลงานจรงิและรอบชงิชนะเลศิ
ขั้นที่ 3  ท�าการตรวจผลงาน Automation Kaizen และ Karakuri 

Kaizen ณ สถานปฏิบตังิานจรงิ
ขั้นที่ 4 การน�าเสนอผลงานในรอบสดุท้าย คอื รอบชิงชนะเลิศ 
Thailand Kaizen Award 2011 ในปีนี้ มีผู้ให้ความสนใจ 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งเป็นผลงานประเภท Kaizen Sug-
gestion System จ�านวน 123 ผลงาน จาก 41 องค์กรและผ่านการ
พิจารณาเข้าสูร่อบชงิชนะเลศิ จ�านวน 21 ผลงาน จาก 19 องค์กร ผลงาน
ประเภท Automation Kaizen มผีูส่้งผลงานเข้ามาจ�านวน 27 ผลงาน  
จาก 18 องค์กร ผ่านเข้าสูก่ารน�าเสนอในรอบสดุท้าย จ�านวน 6 ผลงาน  
5 องค์กร และผลงานประเภท Karakuri (Un-plug) Kaizen มผู้ีส่งผลงาน
เข้ามาจ�านวน 28 ผลงาน จาก 16 องค์กร ผ่านเข้าสู่การน�าเสนอใน 
รอบสดุท้าย จ�านวน 6 ผลงาน 5 องค์กร ซึง่กตกิาการตดัสนิผลงานทัง้  
3 ประเภท จะเป็นผลสรปุจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลผูท้รงคณุวฒุิ
ในการน�าเสนอผลงานรอบชงิชนะเลศิ

การจัดประกวดผลงาน Kaizen เพื่อรับ Thailand Kaizen 
Award 2011 ส.ส.ท. ได้ก�าหนดการน�าเสนอผลงาน Kaizen รอบชิง-
ชนะเลิศขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่น 
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวภิาวดรีงัสติ ซึง่ภายในงานประกอบด้วย

วันที่ 24 สิงหาคม 2554

● การน�าเสนอผลงานประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) 21 ผลงาน

ผลงาน บริษัท

ลดจ�านวนผู้ปฏิบัติงานทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องควบคุม สฟ. นครราชสีมา 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตาข่ายรับเงิน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ�ากัด

อุปกรณ์โหลดไม้พร้อมเสียบ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จ�ากัด

ปิ๊กอยู่ไหน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เพิ่มผลผลิตต่อชั่วโมง Bumper Process 5-7 บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ�ากัด

Spray Paint Can Punch บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด

แท่นกดแบบให้แรงอัดกระจายเท่ากันทุกทิศทาง บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ก้าน VALVE มหัศจรรย์ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด

แป้นไม้อเนกประสงค์ 5 in 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

รถเข็นเคลื่อนที่ ส�าหรับรัดตั้ง บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

เครื่องตรวจสอบการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า PLUG TESTER 4 in 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด มหาชน

ล็อคง่ายๆ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

ใส่ได้ง่ายไม่แป๊ก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

หมุนด้วยมือท�าไม ใช้เครื่องหมุนดีกว่า บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ�ากัด

สั้นลงแต่คงเดิม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

2 IN 1 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

อุปกรณ์เลือกด้าน Washer Nut Head บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

เซฟตี้ บาร์ บริษัท สยามทบพันแพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

แขนมหัศจรรย์  ยุค 2011 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

Lock-Unlock ล็อคกันลืม บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ทาบทาม บริษัท เอบีบี จ�ากัด
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ผลงาน บริษัท/องค์การ

เครื่องเป่ากรองอากาศ บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ�ากัด

เครื่องตรวจสอบการติดไฟอัตโนมัติ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

เครื่องพลิกกระเบื้องอัตโนมัติ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ากัด (มหาชน)

รางอัจฉริยะ Version 2.0 บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด สาขา 2

เครื่องใส่และกดสปริงอัตโนมัติ บริษัท สยามฮิตาชิออโตโมทีฟโปรดักซ์ จ�ากัด

เครื่องตรวจสอบเกียร์และใส่ลงท่ออัตโนมัติ บริษัท สยามฮิตาชิออโตโมทีฟโปรดักซ์ จ�ากัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2554

● เสวนาพิเศษ... “Kaizen  for  Office” โดย ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์ / ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ / คุณอรุณ บุญยะผลานันท์  ด�าเนินการเสวนา
โดย... ผศ.สุรพนธ์  ตุ้มนาค

● การน�าเสนอผลงานประเภท Automation Kaizen 6 ผลงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2554

● การน�าเสนอ Best Practice ผลงาน Karakuri Kaizen “กลไลอจัฉรยิะ” โดย...บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั (โรงงานเกตเวย์)
● การน�าเสนอผลงานประเภท Karakuri (Unplug) Kaizen  6 ผลงาน

● พิธีประกาศผล และมอบรางวัล Thailand Kaizen Award 2011

ผลงาน บริษัท/องค์การ

Auto Lubricant โซ่เครื่อง Auto Packing PVC L-8 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

SAFETY EASY OPEN บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด

ONE STOP SERVICE บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด

เพิ่มอุณหภูมิน้�าก่อนเข้าหม้อไอน้�า บริษัท บางกอกโฟม จ�ากัด

อุปกรณ์ Control Plate Lock Balancer บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

Stopper อัจฉริยะ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

และจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท�าให้ภาครัฐ 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ช่วยหาเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตที่จะช่วยอุตสาหกรรมไทย ด้วยวิธีการอย่างไรที่จะท�าให้วิสาหกิจ
ต่างๆ สามารถอยู่รอดได้ ส.ส.ท. ได้พิจารณาถึงเครื่องมือบริหารต่างๆ 
และได้ตดัสนิใจเลอืกแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพด้วยการจดัการแบบ 
Lean (Lean Management)

Lean Management เป็นวิธีการจัดการที่มุ่งลดความสูญเปล่า 
ซึ่งได้รับการยอมรับกันในระดับโลกว่ามีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถ
น�าไปใช้ในการพัฒนาองค์การต่างๆ ให้สามารถแข่งขนัและอยูร่อดได้ใน
ยคุแห่งการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ส.ส.ท. จงึได้จดัตัง้รางวลั Thailand 
Lean Award ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การที่ม ี
ผลงานดีเด่นด้านการจัดการแบบ Lean (Lean Management) เพื่อ 

มุ่งสู่ความเป็น Lean Organization ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ก�าลังใจแก่องค์การที่ได้ริเริ่ม หรือมุ่งมั่น

ทุม่เทความพยายามในการน�า Lean Management ไปใช้เป็นเคร่ืองมอื
ในการปรับปรุงทั้งคุณภาพ ต้นทุนและความเร็วในการส่งมอบ

2. ยกย่อง เชดิชเูกียรตแิก่องค์การทีส่ามารถบรรลผุลส�าเรจ็ใน
การปรับปรุงเพื่อมุ่งลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์การ

3. เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์การที่ประสบความส�าเร็จ
โดยใช้การจดัการแบบลนี (Lean Management) เป็นกลยทุธ์ทางธรุกจิ
ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน

4. เป็นรางวลัทีส่่งเสรมิให้มคีวามตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัขององค์การและช่วยยกระดบัผลติภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมไทย
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สิ่งส�าคัญของการจัดการประกวดองค์การดีเด่น

เพื่อรับ Thailand Lean Award 

● เป็นรางวัลด้าน Operational Excellence ที่มีเกียรติสูงสุด
ในประเทศไทย

● เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

● เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์และกลไกการตัดสินที่ถูกต้องแม่นย�า 
ตามแนวทาง Lean Thinking

● เป็นระบบหรือกระบวนการให้รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้
องค์การมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วของสินค้าและ
บริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา

ส�าหรบัปี 2554 นี ้ส.ส.ท. ก�าหนดจัดงาน Thailand Lean Award 
2011 ขึน้ในวนัศกุร์ที ่23 กนัยายน 2554 ณ ห้องแคทลยีา โรงแรมรามา 
การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี รังสิต ซึ่งเป็นการน�าเสนอผลงาน Lean และ
ประกาศผล Thailand Lean Award 2011 โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การจัดงาน คือ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นเวทีส�าหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การผลิตแบบลีน (Lean Production System) ระหว่างองค์การ ยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณองค์การที่น�าเทคนิคและวิธีการของลีนไป
บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้ประสบความส�าเร็จ ซึ่งปีนี้ คณะ-
กรรมการได้พจิารณาคดัเลอืกตามหลกัเกณฑ์และข้ันตอนจนได้องค์การ
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจ�านวน 6 องค์การ ที่เข้าแข่งขันน�าเสนอผลงาน
รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่

● บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จ�ากัด
● บริษัท ซีพี. ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า

สุวรรณภูมิ)
● บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) (สายงานระบบ 

ธนาคารกสิกรไทย ส�านักงานใหญ่ สาขาแจ้งวัฒนะ)
● บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด
● บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ากัด
● บริษัท วี.ที การ์เม้นท์ จ�ากัด

ทั้ง 6 องค์การที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนี้ได้ ถือว่าเป็น 
สดุยอดองค์การคณุภาพทีน่�าระบบการบรหิารจดัการ Lean มาประยุกต์
ใช้และประสบผลส�าเร็จ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการน�าเสนอ Best 
Practice การประยุกต์ใช้ระบบการบรหิารจดัการด้วย Lean จากองค์กร
ทีเ่ข้าน�าเสนอผลงานทัง้ 6 องค์การ ผ่านการให้ค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ
ที่มีประสบการณ์โดยตรงด้าน Lean

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมชื่นชม และร่วมศึกษา การปรับปรุง 
เปลีย่นแปลงการท�างานอย่างต่อเนือ่งและไม่มทีีส่ิน้สดุด้วยตนเอง จน
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่จากการท�างาน ในงาน Thailand Kaizen Award 
2011 พร้อมทั้งการน�าเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ในงาน Thailand Lean Award 2011 จากบริษัท หน่วยงาน  
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กันได้ สามารถส�ารองที่นั่ง หรือสอบถาม 
รายละเอียดได้ที่โทร 02 717 3000 ต่อ 81 TPA
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