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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  มีการนําเคร่ืองมือคุณภาพอย่างไคเซ็น (Kaizen) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ภายใน 
มหาวิทยาลัยทั่วทั้งองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง เห็นความสําคัญ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการปรับปรุงการทํางานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น สามารถ
ทํางานได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน 

2) มีหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมไคเซ็น และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการไคเซ็น ที่เป็นตัวแทน
จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ในการกําหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงาน คัดเลือกผลงานดีเด่น
ประจําเดือน/ประจําปี และมีหน่วยงานหรือบุคลากรในการขับเคล่ือนกิจกรรมไคเซ็นให้ประสบความสําเร็จ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง มีการ
มอบของรางวัลให้บุคลากรที่ส่งผลงานเข้าประกวด มีการคัดเลือกผลงานไคเซ็นดีเด่นประจําเดือน/ประจําปี เป็นต้น 

3) มีการต่อยอดองค์ความรู้และประโยชน์ของการนําไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน ให้กับนักศึกษาใน
รายวิชาการคิดวิเคราะห์ (นักศึกษาช้ันปีที่ 1) เพ่ือฝึกการคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายในการทํางาน และให้กับนักศึกษา
ที่กําลังกําลังเตรียมออกสหกิจศึกษา (นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4) เพ่ือให้นักศึกษานําเทคนิคและประโยชน์ 
ของไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง 
 
ประสิทธผิล 

1)  ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ลดระยะเวลาการทํางานของแต่ละงาน ลดข้อร้องเรียน ที่จะ
ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีขึ้น มากกว่า 70 % เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

2)  ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นให้กับมหาวิทยาลัย โดยผลงานไคเซ็นที่ผ่านการพิจารณา สามารถลดต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย มากกว่า 150,000 บาท : ปีการศึกษา 
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3)  การปรับปรุงงานด้านบริการด้วยกิจกรรมไคเซ็น สร้างความประทับใจในการให้บริการที่มีต่อนักศึกษา 
ผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยทุกหน่วยงานมีผลการประเมินการให้บริการ มากกว่า 3.51 100% ในทุกปี
การศึกษา  

4)  สร้างการมีส่วนร่วม ความสุขในการทํางานให้กับบุคลากร 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
 [ / ] อนุญาต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 

[ / ] อนุญาต    
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) กับการปรับปรุงงานท่ัวทั้งองค์กร 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
 
ที่มาของกิจกรรมไคเซน็ภายในมหาวิทยาลยัหาดใหญ ่:  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีพันธกิจเพ่ือมุ่งตอบสนองและสร้างสรรค์สังคม โดยผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยคุณภาพของการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างมีความสุข 
ภายใต้การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการประยุกต์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการภายใน
องค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และหน่ึงเคร่ืองมือที่ผู้บริหารเลือกที่จะนํามาใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางานให้ดีขึ้น ลดระยะเวลา ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย คือ ไคเซ็น (Kaizen) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศ
ริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เห็นความสําคัญของเคร่ืองมือตัวน้ี โดยเริ่มแรกที่นําเคร่ืองมือน้ีเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก เกิดจากการเรียนรู้และค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง จากหลายๆ องค์กรที่นํากิจกรรมไปใช้แล้วประสบผลสําเร็จ เช่น โตโยต้า และปี พ.ศ.2551 
กิจกรรมไคเซ็นจึงเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมไคเซ็นจึงเป็นกลไกสําคัญอย่างหน่ึง
ที่ช่วยสร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรได้เห็นคุณค่าในงานของตนเอง และพยายามที่ปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น ไม่
ยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิม ซึ่งแนวคิดเหล่าน้ีสอดคล้องกับค่านิยมร่วม (CHAMP) ของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่านิยมร่วมตัวแรก (C = Change) ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กร ทั้งคนในองค์กร งาน หรือสิ่ง
ต่างๆ เกิดการปรับปรุง พัฒนางานที่ดีขึ้น อีกทั้งยังทําให้คนในองค์กรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้วิธีการแก้ปัญหา
เดิมๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เปรียบเสมือนไคเซ็นเป็นเคร่ืองมือตัวหนึ่งที่ช่วยให้พัฒนาคน พัฒนางานได้ดี โดยไม่ต้องใช้
การลงทุน หรือใช้ทรัพยากรเยอะจนเกินไป 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล :  

ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้นํากิจกรรมไคเซ็นไปใช้กับทุกหน่วยงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
สนับสนุนให้บุคลากรสามารถนําไปใช้ได้ทุกส่วนงานของท่ีตนรับผิดชอบ เช่น ทําอย่างไรที่จะลดปัญหา ลดระยะเวลา 
ลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย สร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการไคเซ็น ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผนกิจกรรมไคเซ็นประจําปี กําหนด
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน เพ่ือสนับสนุนให้ผลงานการไคเซ็นเป็นส่วนหน่ึงของดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความสําเร็จ
ของงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดย KPI น้ีมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี (IPMP) 
และพิจารณาเลื่อนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Carrer Path) ซึ่งจะเป็นกลไกหน่ึงที่ทําให้บุคลากรเห็นถึงความ
มุ่งมั่นและความสําคัญของเครื่องมือน้ี 

กิจกรรมไคเซ็น จะดูแล ติดตาม และจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ โดย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบงานและ
การจัดการความรู้ ที่จะมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับไคเซ็นให้บุคลากรได้อ่านหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง
การอบรมไคเซ็นให้กับบุคลากรใหม่และบุคลากรท่ีสนใจ มีการประชาสัมพันธ์เทคนิค เครื่องมือ ตัวอย่างผลงานไค
เซ็น ผ่านระบบ i-Office / Facebook : KM Hatyai U / Fanpage / Line มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผลงานไคเซ็นที่ได้รับรางวัล ผ่านเวที Show&Share ติดข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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นอกจากน้ี เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบงานฯ จะต้องวางแผนกลยุทธ์ หรือ กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมี
การปรับปรุงการทํางานอย่างสมํ่าเสมอในแต่ละเดือน เ ช่น กิจกรรมแจกไม่ อ๋ัน กิจกรรมส่ง ปุ๊บ รับป๊ับ 
หรือแม้กระทั่งการแจก ของรางวัลพิเศษในช่วงเทศกาล ณ ปัจจุบัน เช่น ช่วงฤดูฝน ก็จะมีการแจกของรางวัล 
ประเภทมาม่ า  ปลากระป๋อง  ข้ าวสาว  ซึ่ ง ไ ด้ รับความประทับใจและเสี ยงตอบรับที่ ดู จากบุคลากร 
(พิจารณาจากจํานวนผลงานประจําเดือน) นอกจากน้ีการพิจารณาผลงานแต่ละเดือน คณะกรรมการไคเซ็นจะมีการ
คัดเลือกผลงานที่โดดเด่นมากที่สุด 2 รางวัล คือ ไคเซ็นดีเด่นประจําเดือน และไคเซ็นที่โดนใจคณะกรรมการ  

มีการจัดทํารายการ Kaizen Channel เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดการปรับปรุงก่อน-หลัง ผลลัพธ์ที่ได้ ให้กับ
บุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยจะมีการเผยแพร่คลิป VDO ผ่านทางช่อง Yotube และ HAC TV ช่อง 10  
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย ยังมีการมอบรางวัลผลงานไคเซ็นดีเด่น ประจําปี ภายในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ  
ม.หาดใหญ่ (Hatyai Inno-Q Day) ที่จัดทุกๆ 2 ปี โดยผู้ได้รางวัลจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากอธิการบดีและท่าน
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลงานไคเซ็นของบุคลากรให้สามารถต่อยอดและ
เป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอ่ืนๆ โดยในปี 2016 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ส่งผลงานงาน Thailand Kaizen Award 
โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จํานวน 5 ผลงาน โดย 1 ใน 5 ผลงานน้ัน ได้รับ รางวัล Certificate 
ประเภท Kaizen Office จากการนําเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ น้ันก็คือ ผลงาน เรื่อง “ระบบ TK Booking 
Online” ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อีกทั้งทุกๆ ผลงานที่โดดเด่น ยังได้รับการเผยแพร่
แนวคิดการปรับปรุงภายในนิตยสาร Creative & Idea Kaizen ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็น
ประจําอีกด้วย 

จากการดําเนินกิจกรรมไคเซ็นทั่วทั้งองค์กร พบว่า เครื่องมือคุณภาพอย่างไคเซ็น เป็นอีกหน่ึงเครื่องมือ
พ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ เพราะการทํากิจกรรมไคเซ็นที่
ประสบความสําเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในองค์กร ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อีกทั้งสามารถต่อยอดและประยุกต์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไปยังนักศึกษาได้อีกด้วย 
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

1. ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารหน่วยงาน : ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการนําเครื่องคุณภาพ 
สมัยใหม่อย่างไคเซ็น มาเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการคิด
ปรับปรุงงานของตนเองอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการปรับกระบวนการทํางานให้รวดเร็วและลดข้อร้องเรียง 
ลดปัญหาการทํางาน โดยทุกๆ ปี ผู้บริหารระดับสูงจะมีการมอบนโยบายการทําผลงานไคเซ็นแต่ละปี เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการทํางาน อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูง ยังมีการยกย่อง เชิดชู และมอบของรางวัลให้กับผลงาน
ไคเซ็นดีเด่นประจําเดือน ผ่านการประชุมคณบดี-ผู้อํานวยการท่ีจัดทุกๆ เดือน 

2. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่จะทําหน้าที่ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง  
3. กิจกรรมในการส่งเสริมมีความหลากหลาย และมีการเผยแพร่กิจกรรมไคเซ็นผ่านทุกช่องทาง ทั้งการ

ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับไคเซ็น เทคนิคการทําไคเซ็น ตัวอย่างผลงานไคเซ็น ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรคิดและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น กิจกรรมส่งปุ๊บ 
รับป๊ับ กิจกรรมตอบคําถาม กิจกรรม Kaizen of The Month / Kaizen Like โดนใจกรรมการ เป็นต้น โดยจะมี
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การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัย (i-Office), Facebook : KM Hatyai, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์, Line Group, การอบรม ประชุม หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

4. มีการขยายผลความรู้ไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อบรมหลักสูตร “ไคเซ็นเพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen)” ให้กับบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จํากัด อบรมหลักสูตร "ไคเซ็นเพ่ือการพัฒนา
คนและพัฒนางาน" ให้กับบริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จํากัด อบรมเทคนิคการลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ
ด้วยวิธีการไคเซ็น ให้กับบริษัท กรีนรีเวอร์วู้ด แอนด์ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  เป็นต้น 
นอกจากน้ีมีการบรรยาย “ไคเซ็นกับชีวิตประจําวัน” “ไคเซ็นกับการพัฒนาคุณภาพงาน” 
“เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างง่ายด้วยไคเซ็น” ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 ในรายวิชาการคิดวิเคราะห์ 
วิชาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา และรายวิชาการปรับตัวทางสังคม ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาที่กําลัง
จะออกสหกิจศึกษา 
 

มาตรฐานการทํางาน 
1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “กิจกรรมไคเซ็น” เพ่ือเป็นมาตรฐานในการดําเนินกิจกรรมไคเซ็น และ

เป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรได้ดําเนินการ  
2. จัดทําฐานข้อมูลสรุปคะแนนการพัฒนางาน (Kaizen/QCC) แยกตามรายบุคคลและหน่วยงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

1. บุคลากรใหม่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการพัฒนางาน  
2. บุคลากรมักจะมองไม่เห็นปัญหาของตนเอง หรือชอบมีข้ออ้างว่างานของตัวเองดีแล้ว ไม่รู้จะปรับปรงุ

อะไร 
3. การส่งผลงานไคเซ็นมายังฝา่ยพัฒนาคุณภาพ จําเป็นต้องส่งผ่านเอกสาร ซึ่งบางคร้ังทําให้บุคลากรไม่

สะดวกหรือไม่มีเวลาในการเดินเอกสาร 
 
แผนงานพฒันาในอนาคต 

1. จัดทําระบบการส่งผลงานไคเซ็นแบบออนไลน์  
2. จัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือศึกษาปัญหาการดําเนินงานกิจกรรมไคเซ็น เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมไคเซ็นใหต้รงกับ

ความต้องการของบุคลากรมากขึ้น 
 


