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ศาสตราจารย์ระพี สาคริก นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ 
ราษฎรอาวุโส และสมาชิกวิสามัญตลอดชีพ สมาคมส่งเสริม-
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Thailand 
Lean Award 2014 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคัทลียา 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด รับรางวัล 
Thailand Lean Award 2014 ระดับ Diamond ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่
ได้รับรางวัลระดับสูงสุดนี้ จากที่ ส.ส.ท. ได้จัดให้การประกวดมาปีนี้

Thailand Lean Award
นับเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยนายธีรัตถ์ อุทยานัง (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด รับรางวัล
จาก ศาสตราจารย์ระพี สาคริก  

Thailand Lean Award เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 
เป็นการประกวดส�าหรับองค์กรที่ริเริ่มประยุกต์ใช้ระบบการบริหาร 
จัดการลีน ที่ได้รับการให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างใกล้ชิดจากผู้เช่ียว-
ชาญตลอดโครงการ

พ.ศ.2552 การประกวดผลงาน Thailand Lean Award 
เป็นการรบัสมคัรองค์กรทีม่กีารประยุกต์ใช้ระบบบรหิารจดัการลนีแล้ว 
ซึ่งต้องการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับเกณฑ์มาตรฐาน และ
องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย งานประกาศผล Thailand Lean Award 
จึงเป็นเวทีในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยผ่าน
กระบวนการในการเรียนรู้จากประสบการณ์ Best Practice ของ
องค์กรที่ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการลีน ผ่านการให้
ค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์โดยตรง ซึง่องค์กรสามารถ
น�าข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุการบรหิารจดัการระบวนการเพือ่เป็นการ
ต่อยอด อีกทั้งเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ชื่อเสียงให้
กับองค์กรที่ประสบผลส�าเร็จให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศต่อไป

ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการลีนแทบทุก
ธรุกิจ และอตุสาหกรรม ไม่ได้จ�ากัดเพยีงเฉพาะอตุสาหกรรมการผลติ
เท่านั้น เพราะการแข่งขันนับวันจะมีมาก และซับซ้อนยิ่งขึ้น องค์กร
จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับตนเอง และสรรหาระบบบริหารที่เหมาะสม ซ่ึงรูป
แบบการบรหิารจดัการลนีกเ็ป็นทางออกหนึง่ทีจ่ะท�าให้องค์กรอยูร่อด 
เพราะวัตถุประสงค์หลักของระบบลีน คือ การบริหารจัดการที่ไม่มี
ความสูญเสีย เสียเปล่า โดยมีแนวคิดมาจากการสร้างกระบวนการ
ท�างานให้มีลักษณะคล้ายกับการไหลของน�้า และคิดว่าสิ่งที่ท�าให้
กระบวนการเคล่ือนไหวไม่สะดวกหรอืท�าให้หยุดชะงักคือปัญหา เป็น
ความสูญเปล่า จึงต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อก�าจัดหรือลด
คอขวดของกระบวนการ โดยใช้ความต้องการของลกูค้าเป็นระบบใน
การดึง หรือที่เรียกว่า Pull System ท�าให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง 
ราบเรียบ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กระบวนการอยู่เสมอ

ส.ส.ท. ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ และ
อุตสาหรรมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ แลก-
เปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการยกระดับมาตรฐานไปสู่ระดับสากล 

ปี พ.ศ.2556 มีองค์กรที่น�าระบบ Lean ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรจนประสบผลส�าเร็จ สมัครเข้าประกวด เพื่อรับ 
Thailand Lean Award 2014 โดยผ่านการพจิาณาคัดเลอืกตามเกณฑ์ 
4 ขั้นตอน คือ
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ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกผลงานจากเอกสารขององค์กรที่สมัคร
เข้าร่วมประกวด

ขั้นตอนที่ 2 เข้าท�าการตรวจประเมินระบบ Lean ณ สถาน
ประกอบการ รอบที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 เข้าท�าการตรวจประเมินระบบ Lean ณ สถาน
ประกอบการ รอบที่ 2

ขั้นตอนที่ 4 การน�าเสนอผลงานในรอบสุดท้าย คือ รอบชิง
ชนะเลิศ 

ส�าหรับปีนีมี้องค์กรทีผ่่านเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกเข้ารอบ
สุดท้าย 5 องค์กร คือ บริษัท คอสโมกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน), บริษัท  
วาโก้ ล�าพูน จ�ากัด, บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด, 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ�ากัด และ บริษัท พฤกษา เรียล- 
เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 5 องค์กรได้เข้าน�าเสนอผลงานรอบ 
ชิงชนะเลิศ และรับรางวัล Thailand Lean Award 2014 ไปแล้ว โดย
มีผลการประกวด ดังนี้

ผลการประกวด 

Diamond Award  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด
Silver Award  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท คอสโมกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 บรษัิท เอสอาร์.ดบับลิว.การ์เมนท์ จ�ากัด
Bronze Award บริษัท วาโก้ล�าพูน จ�ากัด
Certificate บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ�ากัด
Booth Vote บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด

ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และ
องค์กรท่ีมุ่งม่ันน�าระบบ Lean ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กร 

และหวังว่าทุกองค์กรคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาองค์กรของตนให้
ก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป โดยผ่านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และ
อุตสาหกรรมไทยต่อไป 

โอกาสนี้ นอกจากจะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ระพี  
สาครกิ เป็นประธานมอบรางวัลแล้ว ท่านยังได้กล่าวแสดงความยนิดี 
และชืน่ชมองค์กร ผู้บรหิาร ผู้ทีไ่ด้รบัรางวัล ผู้เข้าร่วมงานทกุท่าน และ
ขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ที่ได้จัดให้มีการ
ประกวด Thailand Lean Award ขึ้น และยังฝากข้อคิดไว้กับผู้เข้า 
ร่วมงาน ดังนี้

“การพฒันาอะไรกไ็ม่ส�าคญัเท่ากบัการพฒันาบคุลากร ถ้าได้
บุคคลดี มีความรู้ มีความสามารถ ทุกอย่างก็ขับเคลื่อนได้ ตรงนี้เป็น
จุดส�าคัญ”

“การท�างานขอให้ลงลกึถงึระดบัล่าง คนไทยส่วนใหญ่ ไม่ค่อย
ลงข้างล่าง ท�าอยู่ข้างบน ซึ่งโบราณได้บอกไว้ว่า คนท�างานข้างบน
ปัญญาไม่ค่อยเกิด”

ท่านยังได้กล่าวสรุปสุดท้ายว่า “การมอบรางวัลของสมาคม-
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันนี้ ผมหวังว่าท่านทั้งหลาย 
คงไม่ได้ไปแต่รางวลั แต่ให้ซมึซบัเอาเรือ่งดีๆ  เรยีนรูเ้อาสิง่ดีๆ  แล้วเรา
ก็จะดีขึ้น ไปไหนก็แล้วแต่ให้ช่างสังเกต อย่าสักแต่ว่าเที่ยวๆ สวยๆ 
แล้วก็อย่างนั้นๆ ให้ศึกษาอย่างละเอียด ไม่ต้องท�าอะไรที่ใหญ่โต ให้
ท�าแต่พอดี พอเพียง แต่มีทุกอย่าง ส�าคัญที่สุดคือ มี “น�้าใจ” น�้าใจคน
หาซื้อไม่ได้ มีค่ายิ่งกว่าเงินทอง”


