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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร  [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[    ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ    [] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองคก์รของรัฐ       [   ]  หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การปรับปรุงการท างานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[   ] 1. กำรน ำองค์กร    [    ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธแ์ละกำรจัดกำรนโยบำย  
[   ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [    ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[   ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบคุคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[   ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ส านักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ที่อยู่ 15 ถ.กำญจนวณชิย ์ต.คอหงส์  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ 90110 
โทรศัพท์ 074-286904-7  เว็บไซต์ osit.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  1. นำงจำรุณี  เจนกิจธญัไพบูลย์   ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร ์
         2. นำยศักดิ์ชัยบดี  ปิน่ศรีทอง  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร ์
         3. นำยชำญณรงค์  เรืองช่วย ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร ์
โทรศัพท ์074-286904-7   มือถือ  084-1966034     
อีเมล charunee.m@psu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)  กำรเพิ่มรำยได้ กำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรลดเวลำ และกำรปรับปรุงคุณภำพอ่ืนๆ เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำม
แนวคิดไคเซ็น เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 โดยผ่ำนกำรคิด วำงแผน ปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน และแก้ไขปัญหำ ภำยใต้ทีมบริหำรและคณะท ำงำนทีมไคเซ็น ที่คอยสนับสนุน กระตุ้นและผลักดัน อีกทั้งควำมร่วมมือ
ของบุคลำกรทุกคนที่ท ำให้กระบวนกำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)  การเพิ่มรายได้ จำกข้อมูล พ.ศ.2559-2562 บุคลำกรน ำเสนอไคเซ็นหัวข้อกำรเพิ่มรำยได้ ทั้งหมด 14 เรื่อง เฉลี่ย 3.5 เรื่อง
ต่อปี ซึ่งยอดรำยได้สะสมกำรเพิ่มรำยได้ตลอด 4 ปี มูลค่ำ 232,100 บำท เฉลี่ย 58,025 บำทต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นกำรสร้ำง
อุปกรณ์พื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรออกแบบระบบกลั่นน้ ำเพื่อขำยน้ ำกลั่น และระบบแจ้งเตือนกำรตรวจวัด
อุณหภูมิ 
 นอกจำกนี้ มีผลงำนที่สร้ำงรำยได้จำกกำรต่อยอดผลงำนไคเซ็นที่จ ำหน่ำย ติดตั้ง และบริกำรหลังกำรขำยให้กับหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยและเอกชน ตั้งแต่ปี 2556-2562 ได้แก่ ระบบจับเวลำที่จอดรถ  ไม้กั้นประตูเข้ำออกที่จอดรถ และระบบเฝำ้
ระวังอุณหภูมิ/ควำมชื้น มูลค่ำสะสม 798,800 บำท เฉลี่ย 114,114 บำทต่อปี 
2)  การลดค่าใช้จ่าย บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นนักวิทยำศำสตร ์ จึงมีแนวคิดในกำรใช้วสัดุ อุปกรณ์/สำรเคมีทดแทน  กำรใช้วัสดุที่
รำคำถูกกว่ำ  กำรออกแบบและสร้ำงใช้เอง แทนกำรสั่งซื้อวัสดนุ ำเข้ำ กำรสัง่จ้ำงภำยนอก หรือกำรลดปริมำณกำรใช้ จำกข้อมลู 
4 ปีที่ผ่ำนมำ รวม 79 เร่ือง เฉลี่ย 20 เร่ืองต่อปี รวมมูลค่ำทั้ง 4 ปี  คิดเป็น 2,049,500 บำท เฉลี่ย 512,375 บำทต่อป ี
3)  การลดเวลา บุคลำกรน ำเสนอไคเซ็นหัวข้อกำรลดเวลำสูงที่สดุของประเภทกำรปรับปรุงทัง้หมด  รวม 4 ปี ทั้งหมด 244 
เร่ือง เฉลี่ย 61 เร่ืองต่อปี จำกข้อมูล 4 ปีที่ผ่ำนมำ รวม 170,992 นำที เฉลี่ย 42,748 นำทีต่อป ีคิดเป็น 1,781 ชั่วโมงต่อปี หรือ 
74 วันต่อปี โดยบุคลำกรออกแบบวิธีกำรท ำงำน กำรออกแบบโปรแกรม หรือกำรใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อลดขั้นตอนและลดเวลำ 
กำรท ำงำน ท ำให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดกำรท ำงำนล่วงเวลำ และยงัเป็นกำรลดกำรจ้ำงบุคลำกรในยุคที่ต้องจ ำกัด
งบประมำณ 
4)  การปรับปรุงคุณภาพ และอื่นๆ เช่น ลดขั้นตอน ลดควำมเสีย่ง รักษำภำพลักษณ ์คิดเป็น 32% เมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้อ
กำรปรับปรุงทัง้หมด หัวข้อกำรปรับปรุงคุณภำพมีหลำยดำ้น เช่น กำรเพิ่มควำมถูกต้องของงำน/รำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบ
เทียบ กำรจัดท ำ template/แบบฟอร์มเพื่อให้กรอกข้อมูลครบถ้วน และหัวข้อกำรลดควำมเสี่ยง  มีหลำกหลำยผลงำน อำทิเช่น 
ชุดดักกลิ่นและควันจำกเตำเผำ อุปกรณ์ตัดตัวอย่ำงเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้งำน และอุปกรณ์ยึดตัวอย่ำงป้องกันกำรตกแตก  
เป็นต้น 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จดัให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [    ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้
             [  ] อนุญำต   [    ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การปรับปรงุการท างานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น 
ประวัติและความเป็นมาโดยยอ่ : 

ส ำนักเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 9 เมษำยน 2535 
เพื่อเป็นศูนย์รวมเคร่ืองมือวิจัยชั้นสูงในกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสนับสนุนงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำรวมถึงตอบ 
สนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำหน่วยงำนภำยนอก  และเอกชน มี 4 บริกำรหลัก คือ 1) กำรทดสอบตัวอย่ำงทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์  2) กำรบ ำรุงรักษำ ซ่อม/สร้ำงเครื่องมือ 3) กำรให้ลูกค้ำใช้เคร่ืองมือด้วยตนเอง และ 4) กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

ส ำนักฯได้น ำไคเซ็นมำใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ
ในหน้ำงำนของบุคลำกรหรือในภำพรวมขององค์กร ตำมวงจร PDCA โดยมีเป้ำหมำยให้ไคเซ็นอยู่ในชีวิตประจ ำวันของบุคลำกร  
หรือตำมที่ผู้บริหำรกล่ำวไว้ว่ำ “ท ำให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA” เพื่อให้ไคเซ็นเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรพัฒนำทั้งบุคลำกรและองค์กร 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
1)  วิสัยทัศน์ “เป็นห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ชัน้น ำระดับมหำวทิยำลัยของไทย”  
2)  ค่ำนิยม “SITI-P” ประกอบด้วย Safety Integrity Teamwork Innovation-Proactive 
3)  วัฒนธรรมองค์กร “PSU” ประกอบด้วย Professional Social Responsibility และ Unity 
4)  พันธกิจ “ให้บริกำรวิชำกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกล” 
5)  นโยบำยคุณภำพ “ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มุ่งมั่นให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำง

มืออำชีพ และพฒันำระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงตอ่เนื่อง” 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธผิล : (1-2 หน้า) 
1. Plan  
 1.1  ผู้บริหำรจัดตั้งทีมไคเซ็นที่เป็นกำรท ำงำนแบบ Cross Functional Team มีบุคลำกรจำกทุกฝ่ำยร่วมท ำงำนในทีม 
เพื่อให้มีควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด กำรศึกษำและวัฒนธรรม เพื่อกำรระดมควำมคิดเห็น รวมถึงสมำชิกมีหน้ำที่สื่อสำรข่ำวสำร
และกำรติดตำมงำนกับบุคลำกรภำยในฝ่ำยของตนเอง ส ำหรับต ำแหน่งประธำนทีม ผู้บริหำรจะคัดเลือกจำกบุคลำกรที่มีศักยภำพ
ในกำรเป็นผู้น ำ มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี มีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กำรพัฒนำตำมแนวคิดไคเซ็น 
   ผู้บริหำรก ำหนดให้รำยงำนผลงำนไคเซ็นอย่ำงน้อย 2 เรื่องต่อคนต่อปีในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (TOR) และจัด
เวทีให้บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้งต่อปี  โดยมีรำงวัล Golden Silver Bronze และชมเชย  เพื่อเป็น
ขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน และตั้งเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเป็นประโยชนต์่อหน่วยงำน  ซึ่งในปี 
2562 มีกำรปรับเพิ่มรำงวัล “ขยันคิด  ขยันท ำ” ให้กับบุคลำกรที่มีผลงำนเร่ืองที่ 3 เป็นต้นไป 
 1.2  ทีมไคเซ็นจัดท ำโครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก ซึ่งในช่วงปี 2559-2561 เน้นกำรเพิ่มผลิตภำพ และล่ำสุดในปี 2562 ให้
ควำมส ำคัญเรื่องนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรในกำรทดสอบและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์จำกแนวคิดกำรแก้ไข
ปัญหำ ปรับปรุงและพัฒนำของนักวิทยำศำสตร์ ร่วมกับวิศวกรที่มีควำมสำมำรถออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์   
 1.3 ทีมไคเซ็นก ำหนดรูปแบบและขัน้ตอนกำรน ำเสนอผลงำนไคเซน็ 
  รูปแบบการน าเสนอผลงานไคเซ็น ในช่วงเริ่มต้นกิจกรรม ทีมไคเซ็นก ำหนดให้บุคลำกรน ำเสนอหัวข้อไคเซ็นผ่ำน
แบบฟอร์มที่เป็นกระดำษ ซึ่งต่อมำ ปี 2562 ปรับเป็นกำรน ำเสนอผ่ำนโปรแกรม Kaizen Online เพื่อเป็นไคเซ็นของทีมเอง ซึ่ง
เป็นกำรลดขั้นตอน ลดเวลำ ลดค่ำใช้จ่ำย (ลดปริมำณกระดำษ)  และข้อมูลผลงำนทั้งหมดแสดงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถ
กรอง ค้นหำ หรือรำยงำนสรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินได้โดยทันที  
   ขั้นตอนการด าเนินการในการยื่นเรื่องไคเซ็น บุคลำกรน ำเสนอปัญหำ และแนวทำงกำรแก้ไข  ผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำยฯ 
หลังจำกผ่ำนกำรพิจำรณำและอนุมัติ บุคลำกรต้องวำงแผน และด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำงำนให้แล้วเสร็จตำมแผนที่
ก ำหนด และส่งผลกำรด ำเนินงำนที่เรียบร้อยแล้วไปยังหัวหน้ำฝ่ำยฯที่เกี่ยวข้อง  และผู้อ ำนวยกำรเพื่อพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ 
ตำมล ำดับ 
   ประเภทการปรับปรุงไคเซ็น (ตวัชี้วัด) 
   ปี 2559 ทีมไคเซ็นให้อิสระกับบุคลำกรน ำเสนอเรื่องที่ต้องกำรปรับปรุงพัฒนำโดยไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดของประเภท
กำรปรับปรุงที่ชัดเจน    ซึ่งบุคลำกรน ำเสนอผลงำนไคเซ็นที่เกี่ยวข้องกับกำรลดเวลำกำรท ำงำน  กำรปรับปรุงคุณภำพของงำน 
และกำรลดควำมเสี่ยง  ตำมล ำดับ โดยไม่มีกำรรำยงำนประเภทกำรปรับปรุง รวมถึงไม่มีผลกำรปฏิบัติงำนก่อนและหลังด ำเนินกำร  
ซึ่งต่อมำในปี 2560 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่เน้นกำรรำยงำนที่เป็นตัวเลข ได้แก่ กำรเพิ่มรำยได้  กำรลดรำยจ่ำย  กำรลด
เวลำ และกำรลดขั้นตอน ซึ่งในปี 2561 บุคลำกรได้เสนอแนะให้มีกำรเพิ่มเติมตัวชี้วัดอ่ืนๆเพื่อให้ตรงกับงำนที่บุคลำกรสนใจ ทำง
ทีมไคเซ็นจึงมีกำรแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม Kaizen ในปลำยปี 2562 เพิ่มเติมตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ซึ่งตัวชี้วัด
ล่ำสุดในปี 2562 ได้แก่ กำรเพิ่มรำยได้   กำรลดรำยจ่ำย กำรลดขั้นตอน กำรลดเวลำกำรท ำงำน กำรปรับปรุงคุณภำพ กำรลด
ควำมเสี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ/เพิ่มควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรรักษำภำพลักษณ์/ชื่อเสียงองค์กร และอ่ืนๆ  เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบุคลำกร และกำรปรับปรุงพัฒนำครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  
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2. Do  
 2.1 กำรเรียนรู้ไคเซ็น  บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมไคเซ็นจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมถึงได้รับควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมประกวด
เวที Thailand Kaizen Award และมีกำรน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมบุคลำกรที่จัดทุกสิ้นเดือน รวมถึงบุคลำกรใหม่
จะต้องผ่ำนกำรอบรมหัวข้อไคเซ็น  
 2.2 ทีมไคเซ็นรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ และกระตุ้นให้บุคลำกรสร้ำงแนวคิดในกำรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำงำน รวมถึงกำรยก 
ตัวอย่ำงไคเซ็นเพื่อให้เห็นภำพ และในปี 2562 สร้ำง Branding “ท ำให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA” โดยมีรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ที่
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรน ำเสนอ Presentation ในที่ประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน และในที่ประชุมของแต่ละฝ่ำย กำรจัดท ำ
โปสเตอร์ที่จุดสแกนลำยนิ้วมือ รวมถึงประชำสัมพันธ์ผ่ำน Line กลุ่ม  
 2.3 บุคลำกรสำมำรถน ำเสนอผลงำนเดี่ยว หรือร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่งในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำสำมำรถขอค ำปรึกษำจำก 
หัวหน้ำฝ่ำยฯ หรือทีมไคเซ็น  โดยน ำเสนอปัญหำและแนวทำงแก้ไขลงในโปรแกรม Kaizen ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งในปี 2562 ก ำหนด 
ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดก่อนและหลังด ำเนินกำร เช่น กรณีเพิ่มรำยได้/ลดรำยจ่ำย  ผู้รำยงำนต้องรำยงำนหน่วย
เป็นบำท และกำรลดเวลำ รำยงำนเป็นหน่วยนำที หรือในกรณีลดควำมเสี่ยง รำยงำนตำมควำมน่ำจะเป็นของโอกำสในกำรเกิด 
และผล กระทบ ซึ่งข้อมูลทุกประเภทต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของทั้งปีงบประมำณ เพื่อเปรียบเทียบผลในแต่ละปี    
 2.4 บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในเวที Kaizen day ซึ่งในช่วงปี 2559 บุคลำกรน ำเสนอผ่ำน Power Point ซึ่งบุคลำกรเสียเวลำ
ในกำรจัดท ำเอกสำร  และบำงครั้งมีกำรน ำเสนอที่ไม่ครบทุกหัวข้อตำมแนวไคเซ็น ซึ่งยำกต่อกำรพิจำรณำผลงำน  ซึ่งต่อมำ ในปี 
2562 หลังจำกปรับใช้โปรแกรม Kaizen บุคลำกรสำมำรถน ำเสนอผ่ำนโปรแกรม Kaizen ซึ่งมีกำร upload รูปภำพไว้เพื่อ
ประกอบกำรน ำเสนอ  อย่ำงไรก็ตำมบุคลำกรสำมำรถน ำเสนอเพิ่มเติมด้วย Presentation คลิปวีดีโอ หรือกำรสำธิตอุปกรณ์จริง 
ซึ่งในกิจกรรม Kaizen Day เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในส ำนักฯ เพื่อแสวงหำโอกำสในกำร
ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือต่อยอดสู่นวัตกรรม  
3. Check  
 กำรด ำเนินกิจกรรม Kaizen day ในแต่ละรอบ ทีมไคเซ็นจะให้บุคลำกรประเมินโครงกำรและกิจกรรมผ่ำนระบบ online และ
มีกำรประกำศผลงำนที่ได้รับรำงวัล รวมถึงรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในที่ประชุมบุคลำกรประจ ำเดือนเพื่อให้ผู้บริหำรและ
บุคลำกร รับทรำบและพิจำรณำตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน  รวมถึงจัดท ำรำยงำนสรุปโครงกำรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  เพื่อแก้ไข
และปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
4. Action  
 ทีมไคเซ็นได้มีกำรน ำผลกำรประเมิน ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม  ผู้บริหำร และบุคลำกร มำพิจำรณำปรับปรุงกิจกรรมไคเซ็น  
ทั้งตัวชี้วัด กำรรณรงค์สื่อสำร กำรกระตุ้นตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม   รวมถึงกำรพัฒนำปรับรูปแบบของกิจกรรม Kaizen day ทุก
รอบกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยตำมแนวคิดผู้บริหำร “ท ำให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA”  
ประสิทธผิล 
 1)  การเพิ่มรายได้ จำกข้อมูล พ.ศ.2559-2562 บุคลำกรน ำเสนอไคเซ็นหัวข้อกำรเพิ่มรำยได้ ทั้งหมด 14 เรื่อง เฉลี่ย 3.5 
เร่ืองต่อปี ซึ่งยอดรำยได้สะสมกำรเพิ่มรำยไดต้ลอด 4 ปี มูลค่ำ 232,100 บำท เฉลี่ย 58,025 บำทต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นกำรสร้ำง
อุปกรณ์พื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรออกแบบระบบกลั่นน้ ำเพื่อขำยน้ ำกลั่น และระบบแจ้งเตือนกำรตรวจวัด
อุณหภูมิ 
 นอกจำกนี้ มีผลงำนที่สรำ้งรำยได้จำกกำรต่อยอดผลงำนไคเซ็นที่จ ำหน่ำย ติดตั้ง และบริกำรหลังกำรขำยให้กับหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยและเอกชน ตั้งแต่ปี 2556-2562 ได้แก่ ระบบจบัเวลำทีจ่อดรถ  ไม้กั้นประตูเข้ำออกที่จอดรถ และระบบเฝำ้
ระวังอุณหภูมิ/ควำมชื้น มลูค่ำสะสม 798,800 บำท เฉลี่ย 114,114 บำทต่อป ี
 2) การลดค่าใช้จ่าย เนื่องจำกบุคลำกรส่วนใหญ่เป็นนักวิทยำศำสตร์ จึงมีแนวคิดในกำรใช้วสัดุอุปกรณ์/สำรเคมีทดแทน กำร
ใช้วัสดุที่รำคำถูกกว่ำ กำรออกแบบและสร้ำงใช้เอง แทนกำรสั่งซื้อวัสดุน ำเข้ำ กำรสัง่จ้ำงภำยนอก หรือกำรลดปริมำณกำรใช้ จำก
ข้อมูล 4 ปีที่ผ่ำนมำ รวม 79 เร่ือง เฉลี่ย 20 เรื่องต่อปี รวมมูลค่ำทั้ง 4 ปี คิดเป็น 2,049,500 บำท เฉลี่ย 512,375 บำทต่อป ี

3)  การลดเวลา บุคลำกรน ำเสนอไคเซ็นหัวข้อกำรลดเวลำสูงที่สุดของประเภทกำรปรับปรุงทั้งหมด  รวม 4 ปี ทั้งหมด 244 
เรื่อง เฉลี่ย 61 เรื่องต่อปี จำกข้อมูล 4 ปีที่ผ่ำนมำ รวม 170,992 นำที เฉลี่ย 42,748 นำทีต่อปี คิดเป็น 1,781 ชั่วโมงต่อปี หรือ 
74 วันต่อปี เนื่องจำกบุคลำกรสำมำรถออกแบบวิธีกำรท ำงำน หรือกำรออกแบบโปรแกรม หรือกำรใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อลดขั้นตอน
และลดเวลำกำรท ำงำน  ท ำให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดกำรท ำงำนล่วงเวลำ และยังเป็นกำรลดกำรจ้ำงบุคลำกรในยุคที่
ต้องจ ำกัดงบประมำณ 

4)  การปรับปรุงคุณภาพ และอื่นๆ เช่น ลดขั้นตอน ลดควำมเสี่ยง รักษำภำพลักษณ์ คิดเป็น 32% เมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้อ
กำรปรับปรุงทั้งหมด หัวข้อกำรปรับปรุงคุณภำพมีหลำยด้ำน เช่น กำรเพิ่มควำมถูกต้องของงำน /รำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบ
เทียบ กำรจัดท ำ template/แบบฟอร์ม เพื่อให้กรอกข้อมูลครบถ้วน ส่วนหัวข้อกำรลดควำมเสี่ยง มีหลำกหลำยผลงำน อำทิเช่น 
ชุดดักกลิ่นและควันจำกเตำเผำ อุปกรณ์ตัดตัวอย่ำงเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้งำน  และอุปกรณ์ยึดตัวอย่ำงป้องกันกำรตกแตก  
เป็นต้น 
  จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรน ำเสนอไคเซ็นของบุคลำกรมีกำรพัฒนำจำกระดับพื้นฐำน เช่น กำรท ำป้ำยชี้บ่ง กำร
จัดระเบียบเอกสำร กำรจัดระเบียบห้องปฏิบัติกำร  หรือกำรแก้ปัญหำระหว่ำงขั้นตอนกำรทดสอบตัวอย่ำง เป็นต้น ปัจจุบัน มี
หลำยผลงำนที่พัฒนำมำเป็นกำรออกแบบโปรแกรมที่ง่ำยต่อกำรท ำงำน ลดกำรใช้คน  ลดเวลำกำรท ำงำน งำนมีคุณภำพ กำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรพัฒนำกำรออกแบบชิ้นงำนอุปกรณ์ที่สำมำรถใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง จำกข้อมูล 
2559-2662 จ ำนวนเรื่องต่อบุคลำกรในแต่ละปี เท่ำกับ 1.27, 1.61, 1.88 และ 1.58 ตำมล ำดับ และจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมไคเซ็น 100% รวมถึงมีกำรพูดติดปำกในกำรพัฒนำงำนตัวเองว่ำ “จะเอำเรื่องนี้ เป็นหัวข้อไคเซ็น” 
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำในด้ำนผลลัพธ์ทำงกำรเงิน  เวลำ หรืออ่ืนๆ ซึ่งอำจยังไม่สูงมำกนัก แต่ถือเป็นก้ำวที่ส ำคัญที่ช่วยพัฒนำ
หน่วยงำนจำกควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรเพื่อกำรอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน 
 


