
 

 

1 / 16 

 

บทความฉบับเต็ม 

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการท างานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น 

ชื่อหน่วยงาน ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 1. นำงจำรุณี  เจนกิจธัญไพบูลย์    ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 
        2. นำยศักดิ์ชัยบดี  ปิ่นศรีทอง   ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 
        3. นำยชำญณรงค์  เรืองช่วย   ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 

1. บทสรุปของผู้บริหาร: 

 กำรขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่อย่ำงยั่งยืน ผู้บริหำรต้องค ำนึงถึงหลำย ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรด ำเนินกำร  
ทั้งปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน  ซึ่งจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันนี้ ปัจจัยภำยนอกทั้งสภำพเศรษฐกิจ  
สถำนกำรณ์โลก  disruption หรือกำรระบำดของโรค  ท ำให้หลำยหน่วยงำนได้รับผลกระทบต่อเสถียรภำพเป็น
อย่ำงมำก  รวมถึงบำงครั้งไม่สำมำรถคำดกำรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ซึ่งปัจจัยดังกล่ำว
องค์กรไม่สำมำรถควบคุมได้หรือควบคุมได้ยำก ดังนั้น สิ่งที่องค์กรสำมำรถท ำได้ดีที่สุด เพ่ือกำรอยู่รอด ณ เวลำนี้ 
คือ กำรจัดกำรปัจจัยภำยใน   เช่น กำรประหยัดทรัพยำกร  กำรแสวงหำคุณค่ำที่องค์กรมีควำมเข้มแข็ง และ
พัฒนำให้สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำให้กับหน่วยงำนได้ ซึ่งปัจจัยฐำนรำกที่ส ำคัญ คือ กำรสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมตระหนัก
ในกำรรับรู้  คิดแก้ไข และปรับปรุงงำนเพ่ือประโยชน์ต่อทั้งบุคลำกรเองและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน ด้วยกำร
คิดและใช้องค์ควำมรู้น ำมำแก้ปัญหำงำนโดยเน้นกำรพ่ึงพำตนเอง และกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกเพ่ือ
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

 ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องบนฐำนกำรด ำเนินกำร
ของระบบคุณภำพ ISO 9001 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2543  รวมถึงได้น ำระบบหรือแนวทำงอ่ืน ๆ มำปรับใช้ในหน่วยงำน 
ทั้ง ISO/IEC 17025 PDCA TQA มอก. 2677-2558 Kaizen After Action Review และ Lesson Learned 
ส ำนักเครื่องมือฯได้บูรณำกำรระบบต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน เพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำงำน  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ โครงสร้ำงองค์กร และกำรแบ่งภำระหน้ำที่รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงกำรจัดตั้งทีมพิเศษ (Cross 
functional team) ที่มีควำมเป็นอิสระ และมีควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน เช่น ทีมควำมปลอดภัย (Safety 
Health  Environment; SHE) ทีม KM (Knowledge  Management) และทีมไคเซ็น  เป็นต้น ซึ่งทีมพิเศษ
เหล่ำนี้เป็นก ำลังส ำคัญทีช่่วยพัฒนำองค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ และยังเป็นกำรสร้ำงและพัฒนำผู้น ำตลอดจนฝึกให้
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเป็นทีม โดยมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่นเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญที่เข้มแข็งต่อไป
ในอนำคต  

 ส ำนักเครื่องมือฯ น ำแนวคิดตำมวิถีไคเซ็นมำใช้ในกำรด ำเนินงำนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 
เพ่ือให้บุคลำกรคิดวิเครำะห์ปัญหำงำนที่ท ำอยู่ในชีวิตประจ ำวัน และน ำมำเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในทำงที่ดีขึ้น เช่น 
ลดเวลำกำรท ำงำน  ลดค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมรำยได้ หรือปรับปรุงคุณภำพของงำน เป็นต้น ซึ่งส ำนักเครื่องมือฯ มีเวทีไค
เซ็นที่จัดขึ้นภำยใน เพ่ือน ำเสนอผลงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจุดประกำยควำมคิดจำกกำรรับฟังเพ่ือน
ร่วมงำนทีน่ ำเสนอผลงำนทีน่่ำสนใจ ซึ่งมีหลำยผลงำนที่โดดเด่นและได้รับรำงวัลหรือสร้ำงชื่อเสียงในระดับประเทศ 
นอกจำกนั้น ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรเข้ำร่วมงำนประชุมหรือเวทีกำรน ำเสนอผลงำน ตลอดจนกำรศึกษำดู
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งำนหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ผลพลอยได้จำกกิจกรรรมไคเซ็น คือ บุคลำกรมี
กำรเรียนรู้และพัฒนำ active กล้ำคิด  กล้ำท ำ รวมถึงกำรมีส่วนช่วยประหยัดงบประมำณ กำรลดกำรจ้ำงบุคลำกร
เพ่ิม จำกกำรบริหำรจัดกำรเวลำที่มีคุณภำพ  นอกจำกนี้ ยังช่วยปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน และปรับปรุงบริกำร
ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้ำ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ชั้นน ำระดับ
มหำวิทยำลัยของไทย”และเป้ำหมำยต่อไป คือ กำรต่อยอดสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้กับ
องค์กรที่แม้ในปัจจุบันอำจจะมีรำยได้ที่ไม่สูงมำก แต่เป็นโอกำสที่ดีที่ส ำนักเครื่องมือฯ สำมำรถเติบโตได้ในช่องทำง
นี้เพ่ือพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน: 
2.1 โครงสร้างขององค์กร 

 

 
รูปที่ 1 โครงสร้ำงขององค์กร 

2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ และนโยบาย  

 
รูปที ่2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ CC ค่ำนิยม และวัฒนธรรม 
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นโยบำยคุณภำพ “ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มุ่งมั่น
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงมืออำชีพ และพัฒนำระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง” 

2.3 สินค้าและบริการที่ส าคัญ และกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า  
ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบมีบริกำรที่สร้ำงคุณค่ำ คือ 1) กำรทดสอบตัวอย่ำงทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์ และมีบริกำรสนับสนุน ได้แก่  2) กำรบ ำรุงรักษำ ซ่อม/สร้ำงเครื่องมือ 3) กำรให้ลูกค้ำใช้เครื่องมือ
ด้วยตนเอง และ 4) กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร) และมีกลไกกำรส่งมอบบริกำรแก่ลูกค้ำโดยตรงที่ส ำนักงำน ผ่ำน
ระบบ e-mail และระบบ Logistics  

2.4 กลุ่มลูกค้า ที่ส าคัญมีใครบ้าง  
ลูกค้ำท่ีส ำคัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มวิชำกำร (Academic) เช่น สถำบันกำรศึกษำ หรือสถำบันวิจัย เป็นต้น  
2) กลุ่มธุรกิจ (Business) เช่น บริษัทเอกชน รัฐวิสำหกิจ หรือธุรกจิส่วนตัว เป็นต้น 

2.5 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
ตารางท่ี 1 รำงวัล Best Practice และรำงวัลคุณค่ำสงขลำนครินทร์  โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   

ปี พ.ศ. รางวัล Best Practice  ปี พ.ศ. รางวัลคุณค่าสงขลานครินทร์ 
2550  กำรพัฒนำกำรบรหิำรจดักำรเชิงรุก  2562 ห้องปฏิบัติกำรปลอดภยัดีเด่น กำรรับรอง

ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติกำรที่เกีย่วข้องกับสำรเคมี ตำม
มำตรฐำนเลขท่ี มอก.2677-2558 

2552  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร  
2553  กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยำศำสตร ์  
2554  สุนทรียสนทนำ (Dialogue)  
2555  กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกคำ้  
2556  กำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยหลักกำร Kaizen  
2558  กำรตลำดเชิงรุก  

ตารางท่ี 2  รำงวัล Thailand  Kaizen Awards ทีจ่ัดโดยสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 พ.ศ. ผลงาน รางวัล ประเภท หมายเหตุ 
2556 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริกำรทดสอบ 
Certificate  Kaizen for 

Office 
โปรแกรมรับตัวอยำ่งที่ทดแทนกำรใช้กระดำษใน
กำรกระบวนกำรรับตัวอย่ำง จนถึงส่งมอบผล
ให้กับลูกค้ำ 

2557 SEC Temperature 
Monitoring System 

Golden Award  Genba Kaizen ชุดตรวจวัดอณุหภมูิตู้เย็นและตู้แช่ที่แสดงผลใน
ระบบ online ที่ลดเวลำในกำรท ำงำนและ
แสดงผลผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์แบบ real-time 

2558 เข้ำปุ๊บร้องปั๊บนับถอยหลัง  Golden Award  Kaizen for 
Office 

ชุดเตือนเวลำกำรจอดรถยนตห์น้ำส ำนักเครื่องมือ
ฯ เนื่องจำกพ้ืนท่ีหน้ำอำคำรส ำหรบัลูกค้ำมีจ ำกดั 

2561 Small volume  Certificate  Suggestion 
System 

อุปกรณ์ที่จัดท ำข้ึนเองเพื่อลดปรมิำณกำรใช้
ตัวอย่ำง กรณีที่ลูกค้ำมีปริมำณสำรน้อยในกำร
ทดสอบสดี้วยเครื่อง QUV  ตำมหลักกำร 
Spectrophotometer 

 ชุดตรวจสุกร Porcine 
Test Kit  

Golden Award  Innovation ออกแบบเพื่อคัดกรองตัวอย่ำงฮำลำล เพื่อลด
ระยะเวลำกำรตรวจสอบและลดตน้ทุนกำร
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 พ.ศ. ผลงาน รางวัล ประเภท หมายเหตุ 
ทดสอบ โดยมีแนวคิดจำกชุดตรวจกำรตั้งครรภ ์

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
องค์กรมีกำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำในกระบวนกำรไคเซ็น  ซึ่งได้แก่ ผู้บริหำร

ระดับสูง  ผู้บังคับบัญชำ (หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำฝ่ำย) บุคลำกร และผู้ร่วมงำน โดยทีมไคเซ็นเป็นผู้รับผิดชอบใน
กระบวนกำรดังกล่ำว มีกำรรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำทั้งที่เป็นแบบทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำร มำก ำหนดเป็นประเภทกำรปรับปรุงในโปรแกรมไคเซ็น และก ำหนดตัวชี้วัด เพ่ือน ำไปวัดวิเครำะห์และ
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำร ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 3 
  วิธีกำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง   

3.1 ผู้บริหำรระดับสูง  มีกำรสื่อสำรควำมต้องกำรควำมคำดหวังในกระบวนกำรที่ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำปรับปรุงองค์กรผ่ำนกิจกรรมไคเซ็น  ดังนี้ 

3.1.1 ผู้บริหำรออกค ำสั่งแต่งตั้งทีมไคเซ็น ซึ่งมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่
ชัดเจน เพ่ือน ำนโยบำยผู้บริหำรไปปฏิบัติ เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจำกนั้น 
ผู้บริหำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรท ำไคเซ็น และกำรยกตัวอย่ำงกำรท ำไคเซ็น ผ่ำนที่
ประชุมผู้บริหำร และท่ีประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน  

3.1.2 ผู้บริหำรมีกำรพูดคุย เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำในประเด็นต่ำงๆ ผ่ำนทั้งทีมไคเซ็น และ
บุคลำกร เพ่ือน ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงงำน 

3.2 ผู้บังคับบัญชำ (หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำฝ่ำย) บุคลำกร และผู้ร่วมงำน 
3.2.1 ทีมไคเซ็นก ำหนดให้บุคลำกรประเมินกิจกรรมไคเซ็นผ่ำนแบบสอบถำมในระบบ online 

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม Kaizen day รวมถึงกำรรับข้อมูลป้อนกลับผ่ำนกำรสื่อสำรด้วยวำจำ 
เพ่ือรับทรำบควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง  รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกิจกรรมไค
เซ็น 

3.2.2 บุคลำกรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังจำกกำรประเมินด้วยตนเอง/ กำรสอบถำม
จำกเพ่ือนร่วมงำน/ หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำฝ่ำย รวมถึงจำกกำรประเมินผลกิจกรรม/
กระบวนกำรหรือกำรประชุมหำรือหลังกำรปฏิบัติงำน (After Action review, AAR) โดย
น ำมำระบุปัญหำ/ สภำพปัจจุบัน  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  และประเภท
กำรปรับปรุง เช่น ลดค่ำใช้จ่ำย ลดเวลำ หรือลดขั้นตอน เป็นต้น ลงในโปรแกรม Kaizen   

ตารางท่ี 3  ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำท่ีส ำคัญ 
ลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 

ผู้บริหำรระดับสูง เพิ่มรำยได้  ลดรำยจ่ำย ลดขั้นตอน  ลด
เวลำ ปรับปรุงคุณภำพ  และลดควำมเสี่ยง  

สิ่งประดิษฐ/์นวัตกรรม  รักษำภำพลักษณ์/ 
ช่ือเสียงองค์กร  และกำรสรำ้งคุณภำพชีวิต
ที่ดใีห้กับบุคลำกร 

ผู้บังคับบัญชำ (หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำ
ฝ่ำย) บุคลำกร  และผูร้่วมงำน   

เพิ่มรำยได้  ลดรำยจ่ำย ลดขั้นตอน  ลด
เวลำ ปรับปรุงคุณภำพ  และลดควำมเสี่ยง 

สิ่งประดิษฐ/์นวัตกรรม  รักษำภำพลักษณ์/ 
ช่ือเสียงองค์กร และคณุภำพชีวิตที่ดี 
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 จำกตำรำงที่ 3 จะเห็นได้ว่ำ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ผู้บริหำรระดับสูง และผู้บังคับบัญชำ บุคลำกร  
และผู้ร่วมงำน  ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน  เนื่องจำก ผู้บริหำรมีเจตนำรมณ์ในกำรปรับปรุงองค์กรทุกๆด้ำน  และหล่อ
หลอมใหบุ้คลำกรมีจุดมุ่งหมำยเดียวกับองค์กร โดยผู้บริหำรสื่อสำรถ่ำยทอดข้อมูลสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรอยู่รอด
องค์กร และข้อดีของกำรปรับปรุงให้กับบุคลำกรรับทรำบตลอดเวลำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรประชุม
ประจ ำเดือน ไลน์กลุ่ม หรือกำรสื่อสำรโดยตรง  

  ในส่วนของบุคลำกรเอง เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรพัฒนำงำนของตัวเอง เช่น ลดเวลำกำร
ท ำงำน และงำนมีคุณภำพมำกขึ้น  เป็นต้น และจำกกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร  รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมี
ส่วนร่วม บุคลำกรจึงมีควำมตระหนักในกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กรตำมภำระหน้ำที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ได้แก่ กำร
ลดต้นทุนกำรท ำงำน เช่น กำรลดใช้กระดำษ  โดยจัดท ำโปรแกรม หรือกำรจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิคส์ กำรลด  
stock หมึกพิมพ์ โดยก ำหนดปริมำณเครื่องปริ้นเตอร์ตำมพ้ืนที่กำรท ำงำน  กำรลดกำรใช้พลังงำน โดยออกแบบ
ระบบไฟทำงเดิน-ห้องน้ ำที่เปิดปิดอัตโนมัติ กำรตั้งระบบจ่ำยน้ ำ  กำรตั้งระบบเปิดปิดเครื่องมืออัตโนมัติผ่ำน 
remote  หรือกำรตั้งเวลำเปิดปิด  และกำรออกแบบแท่นวำงตัวอย่ำงเพ่ือให้สำมำรถเตรียมตัวอย่ำง (coat ทอง) 
ได้หลำยตัวอย่ำงในเวลำเดียวกัน  และกำรสร้ำงรำยได้ เช่น กำรพัฒนำกำรทดสอบและออกแบบอุปกรณ์เพ่ือให้
สำมำรถรับทดสอบตัวอย่ำงเพ่ือบริกำรลูกค้ำได้ 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
กระบวนกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนตำมแนวคิดไคเซ็นของส ำนักเครื่องมือ

ฯ เป็นไปตำม PDCA ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบำงกระบวนกำรยังยึดถือตำมขั้นตอนเดิม เนื่องจำกได้พิจำรณำ
แล้วว่ำยังคงมีควำมเหมำะสม เช่น นโยบำยกำรเลือกสมำชิกในทีมตำม Cross Functional Team  กำรสื่อสำร
ข่ำวสำรข้อมูลแก่บุคลำกร และกำรจัดเวทีน ำเสนอไคเซ็น เป็นต้น และมีบำงส่วนมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

4.1 Plan 
 ผู้บริหำรจัดตั้งทีมไคเซ็นซึ่งเป็นกำรท ำงำนแบบ Cross Functional Team ที่มีบุคลำกรจำกทุกฝ่ำยมำร่วม

ท ำงำนในทีม เพื่อให้มีควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด กำรศึกษำและวัฒนธรรม เพ่ือกำรระดมควำมคิดเห็น รวมถึง
สมำชิกมีหน้ำที่สื่อสำรข่ำวสำรและกำรติดตำมงำนกับบุคลำกรภำยในฝ่ำยของตนเอง ส ำหรับต ำแหน่งประธำนทีม 
ผู้บริหำรจะคัดเลือกจำกบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำ มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี  มี
ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำตำมแนวคิดไคเซ็น 

ผู้บริหำรก ำหนดให้ไคเซ็นเป็นส่วนหนึ่งของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (TOR) อย่ำงน้อย 2 เรื่องต่อคน
ต่อปี และจัดเวทีให้บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้งต่อปี  โดยมีกำรตั้งรำงวัลเพ่ือเป็นขวัญ
และก ำลังใจในกำรท ำงำน เกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน  
โดยรำงวัลแต่ละปีหรือแต่ละรอบจะเป็นไปตำมควำมเหมำะสม ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบและกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร  
  ทีมไคเซ็นจัดท ำโครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี โดยในปี 2562 ปรับให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ ทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก ซึ่งในช่วงปี 2559-2561 เน้นกำรเพ่ิม
ผลิตภำพ แต่กำรน ำเสนอข้อมูลด้ำนผลิตภำพยังไม่ชัดเจน 
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 ทีมไคเซ็นก าหนดรูปแบบ และข้ันตอนการน าเสนอผลงานไคเซ็น ดังนี้ 
รูปแบบการน าเสนอปัญหาไคเซ็น ในช่วงเริ่มต้นกิจกรรม ทีมไคเซ็นก ำหนดให้บุคลำกรน ำเสนอหัวข้อไคเซ็น

ผ่ำนแบบฟอร์มที่เป็นกระดำษ ซึ่งสิ้นเปลืองทรัพยำกร ค้นหำข้อมูลยำก  และมีปัญหำในกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินการในการยื่นเรื่องไคเซ็น บุคลำกรสำมำรถน ำเสนอผลงำนเดี่ยว หรือร่วมกับผู้อ่ืนซึ่ง

พิจำรณำตำมปริมำณและเนื้อหำของงำน เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในงำน  ซึ่งในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ
สำมำรถขอค ำปรึกษำจำกหัวหน้ำฝ่ำยฯ หรือทีมไคเซ็น  น ำเสนอปัญหำ และแนวทำงกำรแก้ไขผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำยฯ 
หลังจำกผ่ำนกำรพิจำรณำและอนุมัติ บุคลำกรต้องวำงแผนและด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำงำนให้แล้วเสร็จ
ตำมแผนที่ก ำหนด และส่งผลกำรด ำเนินงำนที่เรียบร้อยแล้วไปยังหัวหน้ำฝ่ำยฯที่เกี่ยวข้องและผู้อ ำนวยกำรเพ่ือ
พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ ตำมล ำดับ 
  ประเภทการปรับปรุงไคเซ็น (ตัวช้ีวัด) 
  ปี 2559 ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดของประเภทกำรปรับปรุงที่ชัดเจน  บุคลำกรน ำเสนอเรื่องที่จะพัฒนำโดยไม่
มีกำรรำยงำนประเภทกำรปรับปรุง รวมถึงบำงงำนไม่มีผลกำรปฏิบัติงำนก่อนและหลังด ำเนินกำร  ซึ่งต่อมำในปี 
2560 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่เน้นกำรรำยงำนที่เป็นตัวเลข ได้แก่ กำรเพ่ิมรำยได้  กำรลดรำยจ่ำย  กำรลด
เวลำ และกำรลดขั้นตอน ซึ่งในปี 2561 บุคลำกรได้เสนอแนะให้มีกำรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เพ่ือให้ตรงกับงำนหรือ
ปัญหำที่บุคลำกรสนใจปรับปรุงแก้ไข ทีมไคเซ็นจึงมีกำรแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม Kaizen ในปลำยปี 2562 เพ่ิม
หัวข้อให้ครบถ้วนทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ  และก ำหนดให้มีกำรรำยผลกำรปฏิบัติงำนก่อนและหลัง
ด ำเนินกำร   

4.2 Do 

   4.2.1 กำรเรียนรู้ไคเซ็น บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมไคเซ็นจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมถึงได้รับ
ควำมรู้จำกกำรร่วมประกวดเวที Thailand Kaizen Award กำรเสนอและกำรเข้ำร่วมกำรประชุม กำรศึกษำดูงำน
หน่วยงำนภำยนอก และมีกำรน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมบุคลำกรที่จัดทุกสิ้นเดือน รวมถึงบุคลำกรใหม่
จะต้องผ่ำนกำรอบรมหัวข้อไคเซ็น  

   4.2.2 ทีมไคเซ็นรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ และกระตุ้นให้บุคลำกรสร้ำงแนวคิดในกำรแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนำงำน โดยกำรน ำเสนอ Presentation ในที่ประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน ที่ประชุมของแต่ละฝ่ำย กำร
จัดท ำโปสเตอร์ที่จุดสแกนลำยนิ้วมือ รวมถึงประชำสัมพันธ์ผ่ำน Line กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้กำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยเพื่อให้บุคลำกรได้รับรู้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 

   4.2.3 บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในเวที Kaizen day ในช่วงปี 2559 บุคลำกรน ำเสนอผ่ำน Power 
Point ท ำให้เสียเวลำในกำรจัดท ำเอกสำร และบำงครั้งมีกำรน ำเสนอที่ไม่ครบทุกหัวข้อตำมแนวไคเซ็น ซึ่งยำกต่อ
กำรพิจำรณำกำรให้รำงวัลผลงำนส ำหรับคณะกรรมกำรและอำจต้องใช้เวลำนำนในกำรซักถำม  

4.3 Check 
กำรด ำเนินกิจกรรม Kaizen day ในแต่ละรอบ ทีมไคเซ็นจะให้บุคลำกรประเมินโครงกำรและกิจกรรม

ซึ่งที่ผ่ำนมำให้กรอกลงในกระดำษ  แต่ต่อมำในปี 2562 ปรับปรุงผ่ำนระบบ online และมีกำรประกำศผลงำนที่
ได้รับรำงวัลและรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในที่ประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกร 
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รับทรำบและพิจำรณำตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน  ซึ่งในปี 2563 จัดท ำรำยงำนสรุปโครงกำรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  
เพ่ือรำยงำนผู้บริหำร 

4.4 Act 
  ทีมไคเซ็นได้มีกำรน ำผลกำรประเมิน ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม  ผู้บริหำร และบุคลำกร มำพิจำรณำ
ปรับปรุงกิจกรรมไคเซ็น  ทั้งตัวชี้วัด กำรรณรงค์สื่อสำร กำรกระตุ้นตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม   รวมถึงกำรพัฒนำ
ปรับรูปแบบของกิจกรรม Kaizen day ทุกรอบกำรด ำเนินงำน 
  สรุปกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมไคเซ็นตำม PDCA ตั้งแต่ปี 2559-2561 ดังตำรำง 4-6 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4  กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมไคเซ็นตำม PDCA ปี 2559  

PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2559 
Plan 1. จัดท ำโครงกำรไคเซ็น โดยเน้นเพื่อกำรเพิ่มผลิตภำพ โดยก ำหนดจัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  

2. อบรมบุคลำกรรวมถึงบุคลำกรใหม่เรื่องไคเซ็น และเรื่อง Lean 

Do 1. ทีมไคเซ็นประชำสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และตดิตำมให้บคุลำกรส่งผลงำนไคเซ็น ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
กำรประชุมบคุลำกร  โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ และไลน ์

2. บุคลำกรคดิวิเครำะห์ปญัหำหน้ำงำน หรือขององค์กร น ำเสนอปัญหำ และแนวทำงแก้ไขลงในแบบฟอร์มไค
เซ็น  โดยสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกหัวหน้ำฝ่ำย หรือทีมไคเซ็น  

3. บุคลำกรวำงแผนในกำรด ำเนินกำร และปฏิบัติจริง 
4. บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม Power Point หรืออ่ืนๆ 
5. กรรมกำรพิจำรณำกำรให้รำงวัลของผลงำนท่ีมีคุณภำพ 

Check สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ที่ประชุม และรำยงำนผูบ้รหิำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 
Act 1. กำรน ำเสนอของหัวข้อไคเซ็นของบุคลำกรมีหลำกหลำยรูปแบบและไม่ได้ระบุตัวช้ีวัดของประเภทผลงำนที่

ชัดเจน ทำงทีมไคเซ็นจึงมีกำรปรับปรุงตัวช้ีวัดและปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อให้มีกำรรำยงำนครบถ้วนทุก
หัวข้อ 

2. ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่จัด Kaizen day เพื่อให้บุคลำกรมีควำมสนใจและเข้ำร่วมกิจกรรม 
ตารางท่ี 5  กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมไคเซ็นตำม PDCA ปี 2560  

PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2560 
Plan 1. จัดท ำโครงกำรไคเซ็น ยังคงโดยเน้นเพื่อกำรเพิ่มผลิตภำพ ก ำหนดจัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  

2. อบรมบุคลำกรใหม่เรื่องไคเซ็น  

Do 1. ทีมไคเซ็นประชำสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และตดิตำมให้บคุลำกรส่งผลงำนไคเซ็น ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
กำรประชุมบคุลำกร  โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ และไลน ์

2. บุคลำกรคดิวิเครำะห์ปญัหำหน้ำงำน หรือขององค์กร น ำเสนอปัญหำ และแนวทำงแก้ไขลงในแบบฟอร์มไค
เซ็น  โดยมีกำรวำดภำพหรือแนบรูปประกอบ      

3. บุคลำกรวำงแผนในกำรด ำเนินกำร และปฏิบัติจริง 
4. บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม Power Point หรืออ่ืนๆ 
5. กรรมกำรพิจำรณำกำรให้รำงวัลของผลงำนท่ีมีคุณภำพ 

Check สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ที่ประชุม  
Act 1. เพิ่มเกณฑ์ในกำรประเมินในกำรพิจำรณำให้รำงวัลใหม้ีควำมชัดเจนข้ึน ได้แก่ 

- ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 20 คะแนน 
- ควำมพยำยำมในกำรค้นหำปัญหำและปฏิบัติ 20 คะแนน 
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PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2560 
- ประโยชน์ท่ีได้รับจำกไคเซ็น 30 คะแนน 
- ขอบเขตกำรน ำไปใช้งำน 30 คะแนน 
2. จัดท ำคู่มือไคเซ็น เพื่ออธิบำยขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนิน รวมถึงสื่อสำรบุคลำกร 

ตารางท่ี 6  กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมไคเซ็นตำม PDCA ปี 2561  
PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2561 
Plan 1. จัดท ำโครงกำรไคเซ็น ยังคงโดยเน้นเพื่อกำรเพิ่มผลิตภำพ ก ำหนดจัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  

2. อบรมบุคลำกรใหม่เรื่องไคเซ็น  
Do 1. ทีมไคเซ็นประชำสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และตดิตำมให้บคุลำกรส่งผลงำนไคเซ็น ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น 

กำรประชุมบคุลำกร  โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ และไลน ์
2. บุคลำกรคดิวิเครำะห์ปญัหำหน้ำงำน หรือขององค์กร น ำเสนอปัญหำ และแนวทำงแก้ไขลงในแบบฟอร์มไค

เซ็น  โดยมีกำรวำดภำพหรือแนบรูปประกอบ      
3. บุคลำกรวำงแผนในกำรด ำเนินกำร และปฏิบัติจริง 
4. บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม Power Point หรืออ่ืนๆ 
5. กรรมกำรพิจำรณำกำรให้รำงวัลของผลงำนท่ีมีคุณภำพ 

Check สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ที่ประชุม และรำยงำนผูบ้รหิำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 
Act 1. ปรับวิธีกำรส่งเรื่องและรำยงำนผลไคเซ็นจำกกำรใช้แบบฟอร์ม เป็นกำรกรอกในโปรแกรม Kaizen ที่ทีมไค

เซ็นร่วมกับโปรแกรมเมอร์ของส ำนักเครื่องมือฯ พัฒนำขึ้น และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดก่อน
และหลังด ำเนินกำรโดยคิดเป็นปีงบประมำณ 

2. มีกำรน ำ PowerPoint ที่บุคลำกรเสนอไคเซ็น ตั้งแต่ปี 2559-2561 ใส่ไว้ในโปรแกรม   Kaizen online ที่
อยู่ในระบบ sec intranet เพื่อง่ำยในกำรสืบค้นข้อมูล 

3. จัดกลุ่มรำงวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ด้ำนเทคนิค 2. ด้ำนวิเครำะห์/ทดสอบ และ 3.ด้ำนสนับสนุน เพื่อ
กำรกระจำยรำงวัลให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงำน 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

 ในปี  2562 มีกำรปรับปรุงหลำยประเด็น  โดยผู้บริหำรมีนโยบำย  “ให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA” เพ่ือให้
บุคลำกรคิดปรับปรุงแก้ไขปัญหำทีอ่ยู่ในวิถชีีวิตประจ ำวัน มีกำรแต่งตั้งประธำนทีมคนใหม่ซึ่งเป็นสมำชิกที่เคยอยู่ใน
ทีมไคเซ็นเดิม  โดยยังยึดรูปแบบของ Cross functional team และเน้นเรื่องกำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ปีล่ำสุด รวมถึงกำรรวบรวมจัดเก็บข้อมูลแต่ละปีเพ่ือสะดวกในกำรสืบค้นและวิเครำะห์ข้อมูล  ดัง
สรุปในตำรำงที่ 7 และภำพรวมกำรด ำเนินกำรตำม PDCA ของปัจจุบัน  ดังรูปที่ 3 

ตารางท่ี 7  กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมไคเซ็นตำม PDCA ปี 2562  
PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2562 
Plan 1. ผู้บริหำรมีแนวนโยบำย “ให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA” ของบุคลำกร  

2. จัดท ำโครงกำรไคเซ็นเน้นนวัตกรรม ก ำหนดจัดกิจกรรม Kaizen Day 2 ครั้ง/ปี  
3. อบรมบุคลำกรใหม่เรื่องไคเซ็น  
4. มีกำรปรับรำงวัล และเพิ่มเติม “รำงวัลขยันคิด  ขยันท ำ” ให้กับบุคลำกรที่มีผลงำนเรื่องที่ 3 เป็นต้นไป 

Do 1. ทีมไคเซ็นประชำสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้น และตดิตำมให้บคุลำกรส่งผลงำนไคเซ็น ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
กำรประชุมบคุลำกร  โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ และไลน ์

2. บุคลำกรคดิวิเครำะห์ปญัหำหน้ำงำน หรือขององค์กร น ำเสนอปัญหำ และแนวทำงแก้ไขลงในโปรแกรม 
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PDCA กิจกรรมไคเซ็น ปี 2562 
Kaizen และสำมำรถ Upload รูปภำพประกอบได้      

3. บุคลำกรวำงแผนในกำรด ำเนินกำร และปฏิบัติจริง 
4. บุคลำกรน ำเสนอผลงำนในวัน Kaizen day โดยใช้โปรแกรม Kaizen หรือ Power Point หรืออ่ืนๆ 
5. กรรมกำรพิจำรณำกำรให้รำงวัลของผลงำนท่ีมีคุณภำพ 

Check สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ที่ประชุม และรำยงำนผูบ้รหิำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 
Act 1. ผู้บริหำรคัดเลือกประธำนทีมใหม่ และแต่งตั้งทีมไคเซ็น มีกำรมอบหมำยภำระงำนที่ชัดเจนของสมำชิก

ภำยในทีม 
2. สร้ำง Branding “ให้ไคเซ็นอยู่ใน DNA”  โดยท ำเป็นภำพเพื่อสื่อสำรในกำรประชุมบุคลำกร และ

ยกตัวอย่ำงกำรคิดไคเซ็นในชีวิตประจ ำวัน 
3. เพิ่มตัวช้ีวัดทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ได้แก่  กำรลดควำมเสี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ/เพิ่มควำมปลอดภัยใน

กำรท ำงำน  กำรรักษำภำพลักษณ์/ช่ือเสียงองค์กร และอื่นๆ ให้ครอบคลุมทุกส่วนงำน ตำมควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของบุคลำกร 

4. มีกำรสรุปวิเครำะห์ สถิติลกำรด ำเนินงำนไคเซ็นที่ผ่ำนมำ 
5. กำรปรับเพิ่มเงินรำงวัล เพื่อจูงใจให้บุคลำกรน ำเสนอไคเซ็นที่เป็นประโยชน์ในวงกว้ำง  และเพิ่มเติมรำงวัล 

“ขยันคิด  ขยันท ำ” ให้กับบุคลำกรที่มีผลงำนเรื่องที่ 3 เป็นต้นไป 

รูปที่ 3 กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมไคเซ็นตำม PDCA ปัจจุบัน 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

6.1 จ านวนเรื่องไคเซ็น  

จำกนโยบำยที่ก ำหนดให้บุคลำกรเสนอหัวข้อไคเซ็นอย่ำงน้อย 2 เรื่อง/คน/ปี  และสำมำรถน ำเสนอเป็น
งำนเดี่ยวหรืองำนกลุ่ม  พบว่ำจ ำนวนเรื่องเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแต่ละปี  จ ำนวนเรื่องต่อจ ำนวน
บุคลำกร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จำกปี 2559 -2561 คือ 1.27  1.61  และ 1.88 ตำมล ำดับดังรูปที่ 4 ซึ่งในปี  2562 
จ ำนวนเรื่องต่อจ ำนวนบุคลำกรลดลง เป็น 1.58  เนื่องจำก จ ำนวนบุคลำกรในปีนี้มีกำรปรับเพ่ิมขึ้นจำกเดิมมำก 
บำงงำนเป็นงำนที่ต้องใช้ระยะเวลำและมีควำมยำกของงำน เช่น กำรออกแบบโปรแกรม  ซึ่งผลงำนในปีนี้มีหลำย
เรื่องท่ีโดดเด่นและเป็นต้นแบบในกำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น โปรแกรมพัสดุ  โปรแกรมฐำนข้อมูล
ครุภัณฑ์ ฯลฯ นอกจำกนี้ เรื่องกำรบ ำบัดของเสียประเภทกรดด้วยกำรใช้ขี้เถ้ำที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ในงำนคุณค่ำสงขลำนครินทร์  ปี 2563  

รูปที ่4 จ ำนวนเรื่องไคเซ็น ปี 2559-2562 

6.2 จ านวนไคเซ็นจ าแนกตามประเภทการปรับปรุง 
จำกรูปที่ 5 และ 6 ผลกำรน ำเสนอไคเซ็น แบ่งตำมประเภทกำรปรับปรุงในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ 3  

ล ำดับแรกท่ีบุคลำกรน ำเสนอเป็นเรื่องลดเวลำกำรท ำงำน ปรับปรุงคุณภำพ และลดค่ำใช้จ่ำย  คิดเป็น 74% 26% 
และ 24%  ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม ทีมไคเซ็นไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในเรื่องที่ส ำคัญ ได้แก่  

1) กำรเพ่ิมรำยได้ เพ่ือกำรเน้นกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับองค์กร ตำมแผนกลยุทธ์
เรื่องกำรสร้ำงนวัตกรรม ก ำหนดเป้ำหมำย 3 เรื่องต่อปี ดังรูปที่ 7  

2) กำรลดรำยจ่ำย เป็นกำรลดต้นทุนของกำรด ำเนินกำร เช่น กำรใช้ซ้ ำ กำรประยุกต์ใช้งำนของวัสดุที่มี
อยู่ รำคำไม่แพง และกำรลดกำรจ้ำงจำกภำยนอก เป็นต้น ก ำหนดเป้ำหมำย 20 เรื่องต่อปี ดังรูปที่ 8  

3) กำรลดเวลำกำรท ำงำน เพ่ือให้บุคลำกรบริหำรจัดกำรเวลำให้คุ้มค่ำ ลดกำรจ้ำงบุคลำกรเพ่ิม และสิ่ง
ส ำคัญ คือ ปรับปรุงคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกร ก ำหนดเป้ำหมำย 60 เรื่องต่อปี ดังรูปที่ 9 

อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับปรุงตำมควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังด้ำนอ่ืนๆ เช่น กำรลดขั้นตอน กำร
ปรับปรุงด้ำนคุณภำพ  ลดควำมเสี่ยง กำรรักษำภำพลักษณ์ และอ่ืนๆ ทำงทีมจะก ำหนดเป็นเป้ำหมำยต่อไปที่จะให้
บุคลำกรเน้นในกำรท ำไคเซ็น ซึ่งที่ผ่ำนมำบุคลำกรมีกำรน ำเสนอกำรปรับปรุงคุณภำพในหลำยเรื่อง เช่น กำรเพ่ิม
ควำมถูกต้องของงำน/รำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ กำรจัดท ำ template/แบบฟอร์ม เพ่ือให้กรอกข้อมูล
ครบถ้วน และหัวข้อกำรลดควำมเสี่ยงที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว ยกตัวอย่ำงเช่น กำรจัดท ำชุดดักกลิ่นและควันจำก
เตำเผำ อุปกรณ์ตัดตัวอย่ำง และอุปกรณ์ยึดตัวอย่ำงป้องกันกำรตกแตก  เป็นต้น  
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รูปที่ 5 จ ำนวนเรื่องไคเซ็นจ ำแนกตำมประเภท ปี 2559-2562  
(หมำยเหต:ุ 1 เรื่องที่น ำเสนออำจสอดคล้องกับกำรปรับปรุงหลำยประเภท) 

 
 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 6 สัดส่วนประเภทกำรปรับปรุงไคเซ็น ปี 2559-2562 
 

รูปที ่7 จ ำนวนเรื่องไคเซ็นประเภทกำรเพ่ิมรำยได้  ปี 2559-2562 

เพ่ิมรายได้, 4 ลดค่าใช้จ่าย, 24 

ลดเวลาท างาน, 74 

ลดข้ันตอน, 12 

ปรับปรุงคุณภาพ, 26 

ลดความเสี่ยง, 9 รักษาภาพลักษณ์, 0 อื่นๆ, 1 
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รูปที ่8 จ ำนวนเรื่องไคเซ็นประเภทกำรลดรำยจ่ำย ปี 2559-2562 

รูปที ่9 จ ำนวนเรื่องไคเซ็นประเภทกำรลดเวลำกำรท ำงำน ปี 2559-2562 
 

6.3 ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดไคเซ็นที่ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่มรายได้  การลดรายจ่าย  และการลดเวลาการ
ท างาน 

6.3.1 การเพิ่มรายได้  

    จำกรูปที่ 7 หัวข้อกำรน ำเสนอเรื่องกำรเพ่ิมรำยได้ในแต่ละปีไม่แตกต่ำงกัน จ ำนวนเรื่องในช่วง 4 
ปีที่ผ่ำนมำ มีทั้งหมด 14 เรื่อง เฉลี่ย 3.5 เรื่องต่อปี  วำงเป้ำหมำย 3 เรื่องต่อปี ในปี 2562 ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด จำกรูปที่ 10 กำรเพ่ิมรำยได้มีแนวโน้มที่เพ่ิมมำกข้ึน ตั้งแต่ปี 2560-2562 จำกนโยบำยกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำง
นวัตกรรมเพ่ือจ ำหน่ำยแก่หน่วยงำนภำยนอก ส่วนใหญ่เป็นกำรสร้ำงอุปกรณ์ หรือกำรออกแบบระบบกลั่นน้ ำเพ่ือ
ขำยน้ ำกลั่นให้กับลูกค้ำ ซึ่งงำนนี้ ต้องอำศัยวิศวกรซึ่งเป็นบุคลำกรจ ำนวนน้อยแต่เป็นก ำลังที่ส ำคัญขององค์กรใน
กำรสร้ำงเครื่องมือ ซึ่งรำยไดบ้รรลุเป้ำหมำยในปี 2562 ยอดรำยได้สะสมกำรเพ่ิมรำยได้ตลอด 4 ปี มูลค่ำ 232,100 
บำท เฉลี่ย 58,025 บำทต่อปี  

    ในตำรำงที่ 8 แสดงผลงำนที่สร้ำงรำยได้จำกกำรต่อยอดผลงำนไคเซ็นที่ได้รับรำงวัลจำกเวที 
Thailand Kaizen Award ของฝ่ำยซ่อมบ ำรุงฯ ได้แก่ ระบบจับเวลำที่จอดรถ  ไม้กั้นประตูเข้ำออกที่จอดรถ และ
ระบบเฝ้ำระวังอุณหภูมิ/ควำมชื้น ที่จ ำหน่ำย ติดตั้ง และบริกำรหลังกำรขำยให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
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และเอกชน ตั้งแต่ปี 2556-2562 มูลค่ำสะสม 798,800 บำท เฉลี่ย 114,114 บำทต่อปี  ซึ่งเป้ำหมำยก ำหนดใน
ระดับที่ไม่สูงมำก   เนื่องจำกอยูในระหว่ำงกำรทดลองตลำดและเก็บข้อมูลเพ่ือท ำกำรตลำดเชิงรุกต่อไป 

รูปที่ 10 กำรเพ่ิมรำยได้จำกกิจกรรมไคเซ็น ปี 2559-2562 

ตารางท่ี 8  รำยได้จำกนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี 2556-2562 

ปี รำยกำร รำยได้ (บำท) รวม (บำท) เป้ำหมำย (บำท) 

2556 ไม้กั้นประตูทำงเข้ำที่จอดรถ 4,500 4,500                5,000  
2557 ไม้กั้นประตูทำงเข้ำที่จอดรถ 11,000 11,000              10,000  
2558 ไม้กั้นประตูทำงเข้ำที่จอดรถ 5,300 5,300              20,000  
2559 ไม้กั้นประตูทำงเข้ำที่จอดรถ 37,500 37,500              20,000  

2560 
ไม้กั้นประตูทำงเข้ำที่จอดรถ 9,000 

37,000 20,000 
ระบบเฝ้ำระวังอุณหภมู ิ 28,000 

2561 
ไม้กั้นประตูทำงเข้ำที่จอดรถ 2,500 

446,500 50,000 
ระบบเฝ้ำระวังอุณหภมู ิ 444,000 

2562 

ไม้กั้นประตูทำงเข้ำที่จอดรถ 9,000 

257,000 200,000 ระบบเฝ้ำระวังอุณหภมู ิ 18,000 

ระบบจับเวลำที่จอดรถ 230,000 
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6.3.2 การลดรายจ่าย   
 จำกรูปที่ 5 และ 6 ผลด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2556-2562 บุคลำกรมีแนวคิดหัวข้อกำรปรับปรุงที่ลด

รำยจ่ำยมำกกว่ำกำรเพ่ิมรำยได้เนื่องจำกท ำได้ง่ำยกว่ำ และเนื่องด้วยบุคลำกรส่วนใหญ่ทีเ่ป็นนักวิทยำศำสตร์ทีมี่
แนวคิดในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์/สำรเคมีทดแทน กำรใช้วัสดุที่รำคำถูกกว่ำ กำรออกแบบและสร้ำงใช้เองทดแทนกำร
สั่งซื้อวัสดุน ำเข้ำหรือกำรสั่งจ้ำงภำยนอก หรือกำรลดปริมำณกำรใช้ เป็นต้น กำรลดรำยจ่ำยมีแนวโน้มที่ไมแ่น่นอน
จำกข้อมูลที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกบุคลำกรจะเปลี่ยนหัวข้อไคเซ็นตำมปัญหำและควำมสนใจ บำงครั้งไม่ได้ด ำเนินกำร
ต่อในเรื่องเดิม ข้อมูล 4 ปีที่ผ่ำนมำ รวมทั้งหมด 79 เรื่อง เฉลี่ย 20 เรื่องต่อปี และก ำหนดเป้ำหมำย 20 เรื่องต่อปี 
ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบันผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด จำกรูปที่ 11 จำกยอดกำรลดรำยจ่ำยแต่ละปี รวมมูลค่ำทั้ง 4 ปี  
คิดเป็นเงิน 2,049,500 บำท ลดรำยจ่ำยเฉลี่ย 512,375 บำทต่อปี ซึ่งถือเป็นมูลค่ำที่ช่วยประหยัดงบประมำณของ
รัฐได้เป็นอย่ำงมำก  

 
รูปที ่11 กำรลดรำยจ่ำยจำกกิจกรรมไคเซ็น ปี 2559-2562 

 

6.3.3 การลดเวลาการท างาน 
 จำกรูปที ่ 5 และ 6 บุคลำกรน ำเสนอไคเซ็นหัวข้อกำรลดเวลำมำกที่สุดจำกประเภทกำรปรับปรุง

ทั้งหมด และแต่ละปีมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน ค ำนวณรวม 4 ปี ทั้งหมด 244 เรื่อง เฉลี่ย 61 เรื่องต่อปี และในรูปที่ 
10 ข้อมูล 4 ปีที่ผ่ำนมำ ลดเวลำกำรท ำงำนได้รวม 170,992 นำที เฉลี่ย 42,748 นำทีต่อปี คิดเป็น 1,781 ชั่วโมง
ต่อปี หรือ 74 วันต่อปี กำรลดเวลำเป็นเรื่องท่ีบุคลำกรสำมำรถท ำได้ง่ำย เนื่องจำกบุคลำกรสำมำรถออกแบบ
วิธีกำรท ำงำน ออกแบบโปรแกรม หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อลดขั้นตอนและลดเวลำกำรท ำงำน  ท ำให้บุคลำกรมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดกำรท ำงำนล่วงเวลำ และยังเป็นกำรช่วยองค์กรในกำรลดกำรจ้ำงบุคลำกรในยุคที่ต้องจ ำกัด
งบประมำณ จำกรูปที่ 12 พบว่ำ ในปี 2562 ผลจำกกิจกรรมไคเซ็นสำมำรถลดเวลำกำรท ำงำนได้มำกกว่ำทุกปีผ่ำน
มำ จำกผลงำนกำรจัดท ำโปรแกรมพัสดุเพ่ือจัดกำรเรื่องกำรส่งค ำร้องควำมต้องกำร กำรจัดซื้อ กำรตรวจรับ กำร
เบิกจ่ำย กำรเก็บข้อมูล กำรรำยงำนวัสดุคงเหลือ และกำรรำยงำนพัสดุประจ ำปี โดยสำมำรถแยกแหล่งเงินได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนสำมำรถค้นหำ
ทะเบียนผู้ขำย กำรประเมินผู้ขำย รวมไปถึงสรุปผลกำรประเมินผู้ขำยและรำยงำนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 
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นอกจำกนั้น อีกหนึ่งงำนที่ช่วยลดเวลำกำรปฏิบัติงำน คือ กำรออกแบบฟอร์มเพ่ือให้ลูกค้ำกรอกวัตถุประสงค์กำร
ทดสอบให้ชัดเจน  เพ่ือกำรก ำหนดพำรำมิเตอร์กำรทดสอบที่ใกล้เคียงกับค่ำสมมุติฐำน ซึ่งช่วยยืดอำยุกำรท ำงำน
ของเครื่องมือ 

 
รูปที ่12 กำรลดเวลำกำรท ำงำนจำกกิจกรรมไคเซ็น ปี 2556-2562 

  จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรน ำเสนอไคเซ็นของบุคลำกรมีกำรพัฒนำจำกระดับพ้ืนฐำน เช่น กำรท ำ
ป้ำยชี้บ่ง กำรจัดระเบียบเอกสำร กำรจัดระเบียบห้องปฏิบัติกำร  หรือกำรแก้ปัญหำระหว่ำงขั้นตอนกำรทดสอบ
ตัวอย่ำง เป็นต้น ณ ปัจจุบัน มีหลำยผลงำนที่พัฒนำขึ้นมำเป็นกำรออกแบบโปรแกรมที่ง่ำยต่อกำรท ำงำน ลดกำร
ใช้คน  ลดเวลำกำรท ำงำน งำนมีคุณภำพ กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรพัฒนำกำร
ออกแบบชิ้นงำนอุปกรณท์ี่สำมำรถใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง 
  จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมไคเซ็น 100% รวมถึงมีกำรพูดติดปำกในกำรพัฒนำ
งำนตัวเองว่ำ “จะเอำเรื่อง…นี้ เป็นหัวข้อไคเซ็น” นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำในด้ำนผลลัพธ์ทำงกำรเงิน  เวลำ หรือ
อ่ืนๆ ซึ่งอำจยังไม่สูงมำกนัก แต่ถือเป็นก้ำวที่ส ำคัญท่ีช่วยพัฒนำหน่วยงำนจำกควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรเพ่ือ
กำรอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน 

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
 7.1 ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นและควำมตั้งใจในกำรขับเคลื่อนพัฒนำองค์กรตำมวิถีไคเซ็น และทีมไคเซ็นมีส่วน
ช่วยผลักดันให้กำรท ำไคเซ็นเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวันของบุคลำกรทุกคน และให้บุคลำกรมองเห็นถึง
ประโยชน์จำกกำรท ำไคเซ็น   
 7.2 ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยอย่ำงต่อเนื่องให้บุคลำกรท ำไคเซ็นอย่ำงน้อย 2 เรื่อง/คน/ปี และผูกเข้ำกับ
ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (Term of Reference; TOR)  
 7.3 ผู้บริหำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่เป็นก ำลังส ำคัญขององค์กรได้แสดงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำร
แก้ปัญหำหน้ำงำนจำกกำรท ำงำน หรือกำรพัฒนำองค์กรร่วมกัน โดยมีกำรวำงแผนกำรท ำงำน กำรลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให้ผลงำนออกมำเป็นรูปธรรม ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหัวหน้ำฝ่ำยฯ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีกำร
น ำเสนอ Kaizen day และน ำมำต่อยอดพัฒนำปรับปรุงองค์กร 
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 7.4 บุคลำกรให้ควำมร่วมมือ พัฒนำตนเองในกำรมองปัญหำ และน ำองค์ควำมรู้ของตนเองและขององค์กร 
มำคิด วิเครำะห์ ออกแบบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงงำน ซ่ึงสร้ำงประโยชน์ต่อท้ังตนเอง และประโยชน์ต่อส่วนรวม  

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
8.1 บำงงำนต้องใช้องค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย ใช้เวลำในกำรทดลองศึกษำ หรือทรัพยำกรเพ่ิมเติม ซึ่งงำนอำจ

ไม่ส ำเร็จตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด บุคลำกรต้องบริหำรจัดกำรตำมสถำนกำรณ์และตำมควำมเหมำะสม และทีมไคเซ็น
ก ำหนดให้บุคลำกรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

8.2 กำรพัฒนำแนวคิดและกระตุ้นให้บุคลำกรตื่นตัวกับกำรท ำไคเซ็นอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งบำงครั้ง บุคลำกรอำจ
คิดหัวข้อไคเซ็นไม่ออก ผู้บริหำร ทีมไคเซ็น และหัวหน้ำฝ่ำยฯต้องมีส่วนช่วยในกำรให้ค ำปรึกษำ เพ่ือจุดประกำย
ควำมคิด และฝึกให้คิดวิเครำะห์งำนในมุมท่ีแตกต่ำงออกไป 

9. ความท้าทายต่อไป 
9.1 กำรวำงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำไคเซ็น เพ่ือให้ไคเซ็นมีส่วนช่วยในกำรผลักดันให้ส ำนักเครื่องมือ

วิทยำศำสตร์และกำรทดสอบบรรลุวิสัยทัศน์  “เป็นห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ชั้นน ำระดับ
มหำวิทยำลัยของไทย” หรือเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้ส ำนักเครื่องมือฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

9.2 กำรพัฒนำบุคลำกรจำกแนวคิดไคเซ็นที่มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง น ำไปต่อยอดสู่กำรสร้ำงนวัตกรรรม 
9.3 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลูกค้ำและท ำตลำดเชิงรุก น ำมำสู่กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นช่อง

ทำงกำรสร้ำงรำยได้ในเชิงพำณิชย์ 

10. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
10.1 โปรแกรม Kaizen  
10.2 รำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน TQA 
10.3 แผนกำรด ำเนินงำนทีมไคเซ็น 
10.4 osit.psu.ac.th 
   

 

 
 


