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เกณฑการใหคะแนนและพจิารณารางวลั  
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วัตถุประสงค 
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1. สงเสริมใหบุคลากรไดมีความคิดสรางสรรค ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process 
Improvement) ดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง 

2. เปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และตอยอดความคิดสรางสรรค  เพื่อสราง
สังคมอุดมปญญา จนกระทั่งสามารถจดสิทธิบัตร กอใหเกิดการเรียนรูที่ไดจากประสบการณ
ตรง ผานการนําเสนอผลงาน Best Practices ของแตละผลงาน 

3. เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติสําหรับองคกร และบุคลากรที่มีผลงาน Kaizen ดีเดน 
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Flow เสนทางสู Thailand Kaizen Award 
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4. นําเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ  

Thailand Kaizen Award 

A 

2 (30%)  + 3 (70%) 

   >=70% 

  Y 

= next challenge  B 

N 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

B 

สงเอกสาร 

 2. นําเสนอผลงานรอบคัดเลือก  

   >=70% 

  Y 

3. ตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

  Y 

A 

N 

B N 
 3 (80%) + 4 (20%) 

B 

 Diamond   >=  90  คะแนน  
 Golden     >=  80  คะแนน 
 Silver       >=  70  คะแนน 
 Bronze      >=  60  คะแนน 

***คะแนนตามเกณฑ 

   >=70% 

• Automation Kaizen 
• Karakuri Kaizen 
• Project Kaizen 
• Genba Kaizen 
• Service Kaizen 
• Kaizen for Innovation 
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Flow เสนทางสู Thailand Kaizen Award 
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Thailand Kaizen Award 

A 

= next challenge  B 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

B 

สงเอกสาร 

 2. นําเสนอผลงานรอบคัดเลือก  

   >=70% 

  Y 

3. นําเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ 
  Y 

A 

N 

B N 

 2 (60%) + 3 (40%) 

 Diamond   >=  90  คะแนน  
 Golden     >=  80  คะแนน 
 Silver       >=  70  คะแนน 
 Bronze      >=  60  คะแนน 
 ประกาศนียบัตรสําหรับผลงานที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ 
 KSS Trophy  
   สําหรับองคกรที่มีผลงานผานเขารอบสุดทาย จํานวน 3 ผลงาน ขึ้นไป 
 

***คะแนนตามเกณฑ 

   >=70% 

• Kaizen Suggestion System 
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ผลงาน Kaizen ปที่ผานมา 

• การสรางจิ๊กแบบตาง ๆ 

• การสรางกลไกผอนแรงแบบตาง ๆ  

• การสรางเครื่องมือ/อุปกรณชวยทํางานแบบตาง ๆ 

• การสรางเครื่องมือ/อุปกรณปองกนัอุบัติเหตุ 

• การปรับปรุงบางชิ้นสวนของเครื่องจักร 

• การสรางอุปกรณ กลไก และเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ 

• การสรางอุปกรณที่เปนกลไกทางกล แบบไมใชไฟฟา Karakuri 

• อื่น ๆ 
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ผลงานที่สงเขาประกวด 

1. เปนผลงานใหมที่ไมเคยสงเขาประกวดเวทีของ ส.ส.ท. มากอน 

2. เปนความใหมที่ไมซ้ํากับผลงานอื่น ผลงานที่สงประกวดทําเปนครั้งแรกในองคกร 

3. เปนผลงานเดิมแตมีการตอยอด หรือเปนเครื่องมือใหม หรือเปนผลงานอีกขั้นตอนหนึ่ง  

    แตตองเทียบใหไดกับผลงานเดิม 
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ประเภทผลงาน Kaizen 

Automation Kaizen (ผลงานกลุม) 

มีการประดิษฐเพื่อการปรับปรุงการทํางานใหเปนอัตโนมัติ  โดยใชองคประกอบ Software, Electronics, Electrics, 
Mechanics เปนตน เปนผลงานที่ดําเนินการเองทั้งหมดโดยบุคคลภายในองคกร 

Karakuri Kaizen  (ผลงานกลุม) 

มีการประดิษฐเพื่อการปรับปรุงการทํางาน โดยไมใชไฟฟา ใชหลักกลศาสตร (เชน เฟอง สปริง คาน ลอ เพลา  
คานงัด) หรือพลังงานธรรมชาติ (เชน นํ้า ลม แรงโนมถวง)  หรือเปนการทํางานโดยใชพลังงานสะสม หรือ 
จากพลังงานสูญเปลากลับมาใช และส่ิงประดิษฐ ทํางานไดเองโดยอัตโนมัติ โดยหลักทางกลศาสตร เปนตน 
เปนผลงานที่ดําเนินการเองทั้งหมดโดยบุคคลภายในองคกร 
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Genba Kaizen (ผลงานกลุม) 

การปรับปรุงโดยกลุมพนักงานปฏิบัติการมีหนาท่ีรับผิดชอบกระบวนการน้ัน เปนการประดิษฐหรือปรับปรุง
กระบวนการท่ีทําไดอยางรวดเร็วและไมซับซอน ตองไมเปนอัตโนมัติท้ังระบบ 
(งบประมาณ ไมสูง/อุปกรณ) (ผลงานเปนผลงานท่ีดําเนินการเองท้ังหมดโดยบุคคลภายในองคกร) 

Project Kaizen (ผลงานกลุม) 

เปนโครงการประดิษฐหรือปรับปรุงระบบหรือกระบวนการ โดยทีมวิศวกร นักวิทยาศาสตรหรือทีมบริหารโครงการ 
โดยเปนการบริหารขามฝาย 
เปนผลงานที่ดําเนินการเองทั้งหมดโดยบุคคลภายในองคกร 
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ประเภทผลงาน Kaizen 
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Service Kaizen (ผลงานกลุม / บุคคล) 

เปนการปรับปรุงระบบ หรือวิธีการทํางาน โดยมีการวิเคราะหหรือออกแบบระบบเพื่อใหไดผลการบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว แมนยํา คุมคา ของหนวยงานบริการและสํานักงาน 
 

23/11/64 9 

Kaizen for Innovation 
เปนการพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหเกิดนวัตกรรม และสามารถเปดเผยได (Show and Share) โดยแสดงถึงการประดิษฐ
หรือปรับปรุง ท่ีมีความกาวหนา แปลกใหม มีผลตอธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือตอ สังคม สงประกวดไดท้ังบุคคลท่ัวไป
หรือหนวยงาน 

ประเภทผลงาน Kaizen 
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Kaizen Suggestion System (ผลงานบุคคล) 

เปนการประดิษฐหรือปรับปรุงกระบวนการท่ีทําไดอยางรวดเร็วและงาย ตองไมเปนอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ ตองไม
เปนผลงานท่ีมีความซับซอน 
(งบประมาณ (ไมแพง) / อุปกรณ) (ผลงานคิดเอง-ทําเอง) 

ประเภทผลงาน Kaizen 
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เกณฑการสงผลงาน Kaizen Suggestion System                             

• เนน “คิดใหม ทําใหม และตอยอดผลงาน”  ในเชิงสรางสรรค 

• มีความคิดรวบยอดและเปนเหตุ-ผล 

• สามารถนํามาใชงานไดจริง 

• นําเสนอใหกรรมการซื้อความคิด 

• ผลงานที่นําเสนอ สถานประกอบการยินดีใหเผยแพรสูสาธารณชน 

• เปนผลงานประเภทบุคคล 

23/11/64 11 
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เกณฑการสงผลงาน Kaizen for Innovation 

• เปนงานนวัตกรรมระดับสากลที่ยังไมเคยมีบุคคลหรือคณะบุคคลใดเคยสรางหรือประดิษฐ 

   มากอนในประเทศ 

• แสดงถึงการปรับปรุงแบบกาวกระโดดหรือพลิกโฉม 

• เปนสิ่งประดิษฐที่แสดงถึงการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาเปนองคประกอบในงานประดิษฐ 

• สงประกวดไดทั้งบุคคล และหนวยงาน 

23/11/64 12 
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เกณฑการสงผลงาน Service Kaizen  

• ผลงานตองมาจากองคกรดานบริการ ไดแก รานคา โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา หรือหนวยงาน
ดานบริการในองคกร ไดแก การขาย การตลาดบัญชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ ธุรการ 
ประชาสัมพันธ เทานั้น 

• ผลงานตองมาจากการปรับปรุงของพนักงานในหนวยงานดานบริการและสํานักงานเทานั้น 

• เนน “คิดใหม ทําใหม”  ในเชิงสรางสรรค 

• สามารถนํามาใชงานไดจริง 

• นําเสนอใหกรรมการซื้อความคิด 

• ผลงานที่นําเสนอ สถานประกอบการยินดีใหเผยแพรสูสาธารณชน 

• สงประกวดไดทั้งประเภทบุคคล และประเภทกลุม 

13 



Copyright Technology Promotion Association (Thailand –Japan). All Rights Reserved 

เกณฑการสงผลงาน Automation / Karakuri / Project / Genba 

• ผลงานจะตองนําเสนอใหเห็นถึง แนวคิด (Conceptual) หลักการในการแกปญหาหรือปรับปรุง ขอมูล
เปรียบเทียบกอน-หลัง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงงาน จุดเดนดานเทคนิค โดยไมจําเปนตองแสดง
ถึงรายละเอียดในระดับพิมพเขียว 

• เอกสารแสดงถึงการจดสิทธิบัตร (ถามี) 

• ไมจํากัดตนทุนการผลิตผลงาน เนนการประเมินผลจากความคุมคา (ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล) 

• สามารถนํามาใชงานไดจริง 

• นําเสนอใหกรรมการซื้อความคิด 

• ผลงานที่นําเสนอ สถานประกอบการยินดีใหเผยแพรสูสาธารณชน 

• เปนผลงานประเภทกลุม 

• ผลงานที่นําเสนอจะนําเสนอในนามสถานประกอบการ (ไดรับอนุมัติจากผูบริหารหรือตัวแทนสถานประกอบการ) 

14 
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รอบเอกสาร 
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน : รอบเอกสาร 
เริ่มตน 

รับเอกสารนําเสนอ KSS / Service / Automation /Karakuri / Innovation / Genba / Project 

ตรวจเอกสารโดยผูเชี่ยวชาญ 

พิจารณา 
เอกสารตามเกณฑ 

ประกาศผลทาง Web site และแจงโดยตรงกับบริษทั 

YES 70% 

16 
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หัวขอการพิจารณา : รอบเอกสาร 

หัวขอ รายละเอียด 

Process (70%) 
(พนักงาน) 

ความคิดรวบยอด (Conceptual Idea), ตรรกะในการแกปญหา, 
ภาพกอนและหลังการปรับปรุง เชน การปรับปรุงวิธีการทํางาน, 
การปรับปรุงเครื่องมือฯ 

Result (30%) 
(องคกร) 

ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม เนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ Kaizen ความเปนไปได 

17 

 
ประเภท  Kaizen Suggestion System / Kaizen for Innovation /  

Automation / Karakuri / Project / Genba / Service 
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หัวขอการพิจารณา : รอบเอกสาร 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ความคิดสรางสรรค สิ่งที่ทําข้ึนมีความคิดสรางสรรคแปลกใหมนาสนใจ 
หรือเปนแนวคิดใหม ๆ (New concept) 

2. กระบวนการทางความคิด การแสดงใหเห็นถึงที่มาของปญหา วิธีการแกไข 
เชื่อมโยงกับปญหา สอดคลองกันอยางมีเหตุผล นาเชื่อถือ  
• สามารถคนหาตนตอที่แทจริง 
• แนวคิดและวธิีการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการ

ทํางาน 

3. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง การแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงอยางไมหยุดยั้ง 
มีการหมุนวงจร PDCA ตลอดเวลา 
• เปนการปรับปรงุที่ยกระดับ ไมเปนการลองผิดลองถูก 

18 
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หัวขอการพิจารณา : รอบเอกสาร 

หัวขอ รายละเอียด 

4. ผลสําเร็จ* 
• ผลลัพธที่ได 
• ผลตอหนวยงาน 

ผลลัพธที่เกิดข้ึนเปนประโยชนตอหนวยงานหรือองคกร ทั้งในสวน 
Hard Saving และ Soft Saving หรือ Soft side 

5. การขยายผล* มีการจัดทํามาตรฐานอุปกรณที่ไดจดัทําข้ึน และ/หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของ Kaizen เรื่องนั้น ๆ และขยายผลตอยอดไป
ยังสวนงานตาง ๆ เพื่อ เกิดผลทางดาน Knowledge 
Management และ Productivity 
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หัวขอการพิจารณา : รอบเอกสาร 

หัวขอ รายละเอียด 

ระบบบริหารกิจกรรม โครงสรางการบริหารกิจกรรม, การติดตามกิจกรรม, การสนับสนุนกิจกรรม 

หัวขอเรื่องและมูลเหตุจูงใจ ที่มาของหัวขอเรื่องมีมูลเหตุที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน    
ในการทํา, เปาหมายของผลงาน 

การแกไขปรับปรุง กระบวนการคิดออกแบบผลงาน, แบบงานทางกล – ไฟฟา – คอมพิวเตอร 

การใชงานจริง ผลการทดลอง, ความนาเชื่อถือของระบบ, การปรับปรุงระบบให 
มีความสมบูรณ, ความปลอดภัยในการใชงาน 

ความคุมคา คาใชจาย, ผลลัพธที่ไดเทียบกับเปาหมาย 

20 
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รอบคัดเลือก 
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน : รอบคัดเลือก 

A 

ยืนยันและแจงกําหนดการนําเสนอกับบริษัทฯ 

รับ File นําเสนอผลงานจากบริษัท 

นําเสนอ 
ผลงาน 

ประกาศผลทาง Web site และแจงโดยตรงกับบริษัท 

YES 70% 

22 
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การเตรียมความพรอม : รอบคัดเลือก 

1.  ความพรอมการเตรียมขอมลู อุปกรณ สื่อสารสนเทศ ในการนําเสนอ 
 -  File ในการนําเสนอ  
 -  VDO ประกอบการนําเสนอ  
 -  อุปกรณสาธิต 
 
2. การใหความสําคัญกับการนําเสนอผลงาน  
 - ผูนําเสนอ  
 - สมาชิกกลุม แสดงความพรอมเพรียงของกลุม 
 
3.  เวลาที่ใชในการนําเสนอ 
 -  กลุมนําเสนอกิจกรรม  15  นาที  (ประเภท Automation / Karakuri / Project / Genba / Service / Innovation) 
 -  กลุมนําเสนอกิจกรรม  10  นาที  (ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)) 
 -  กรรมการ ซัก-ถาม     10  นาที  
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หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 

• ประเภท Kaizen Suggestion System 

• ประเภท Kaizen for Innovation 

หัวขอ รายละเอียด 

ปญหา มีระบบในการคดิวเิคราะหปญหาอยางมีเหตุมผีล 

ที่มาของแนวคิด 
(มูลเหตุจูงใจ) 

วิธีการไดมาของแนวทางการปรบัปรุงและความพยายาม 
เขาถึงแหลงความรู 

เทคนิคในการปรับปรุง วิธีประยุกตใชแนวคิด / ความรูและความพยายามในการปรับปรงุอยางตอเนื่อง 

การใชงานจริง / ความคุมคา ประโยชนที่ไดรับทางตรงและคาใชจายที่ตองใชในการปรับปรุง 

26 
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เกณฑพิจารณาที่สําคัญ 

เกณฑพิจารณา คะแนน 

1. นําเสนอท่ีมาของปญหา เขาใจยาก เขาใจงาย 

2. นําเสนอแนวคิด / หลักการไคเซ็น เพื่อนบอก คนหาเอง 

3. นําเสนอกระบวนการไคเซ็น เพื่อนชวย ทําเอง 

4. นําเสนอผลลัพธจากการไคเซ็น เพื่อบริษัท เพื่อตนเอง 

27 
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 ประเภท Kaizen Suggestion System 

1. ท่ีมาของแนวความคิด (มูลเหตุจูงใจ)  

2. ความคิดสรางสรรค (ความคิดแปลกใหม , โดดเดน)  

3. กระบวนการคิด/การประดษิฐ (ข้ันตอน/เทคนิค ไมซับซอน)  

4. ผลลัพธท่ีได ผลกระทบ และการจัดทําเปน มาตรฐานขององคกร  

5. สามารถขยายผลได ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
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หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 
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1. ท่ีมาของแนวความคิด (มูลเหตุจูงใจท่ีไดมา โดยตั้งใจและบังเอิญ)  

2. ความคิดสรางสรรค (ความคิดแปลก, โดดเดน)  

3. กระบวนการคิด / การประดิษฐ (ข้ันตอน / เทคนิค)  

4. ผลลัพธท่ีได ผลกระทบ และการจัดทําเปน มาตรฐานขององคกร  

5. สามารถขยายผลได และมีความเปนไปได เชิงพาณิชยหรือเปนประโยชนตอสงัคม  

29 

 ประเภท Kaizen for Innovation 

หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. หัวขอเรื่องและมูลเหตุจูงใจ 
 

• อธิบายถึงมูลเหตุที่แสดงใหเห็นถึงความสําคญัและความ
จําเปนในการสรางผลงาน  

(ตอตนเอง ลูกคาภายใน ลูกคาภายนอก หรือเพื่อสนองนโยบาย) 

2. การศึกษาสภาพปจจุบันกอนการปรับปรุง • เปนการรวบรวมขอมูลเพือ่ใหเขาใจสภาพปญหา ไดถูกตอง
สอดคลองกับสภาพปญหาจริงและมคีวามนาเชื่อถือ 

3. การตั้งเปาหมายและแผนดําเนินการ • กําหนดเปาหมายมีเหตุผลและที่มาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
สามารถวัดผลได 

• ชวงเวลาในแผนที่กําหนด สอดคลองกับการปฏิบัติจรงิ 
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หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 

 ประเภท Service Kaizen 
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หัวขอ รายละเอียด 

4. การวิเคราะหทางเลือกในการปรับปรุง • นําเสนอทางเลือกในการปรับปรุงอยางหลากหลาย 
• การนําเสนอแนวทาง วิธีการวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม

ตามหลักการบริการ 

5. การปรับปรุงหรือการหามาตรการใหบรรลุเปาหมาย • รายละเอียดที่มาของวิธีการปรบัปรุงสอดคลองกับทางเลือก 
• วิธีการปรับปรุงที่เลือกนํามาปฏิบัตไิมสงผลกระทบในทุกมิต ิ 

(Big Q+Stakeholder) 
• วิธีการปรับปรุงเปนแบบเชิงปองกันการเกิดซ้ํา โดยการประเมิน

อุปสรรคและกําหนดวิธีการปองกันแกไข 
• ความคิดสรางสรรคในการคิดรายละเอียดวิธีการปรับปรุง  
• ความซับซอนของระบบงานบริการ 
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หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 
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หัวขอ รายละเอียด 

6. การทดลองหรือประดิษฐผลงานตนแบบ • ข้ันตอนการทดลอง ทดสอบสิ่งประดิษฐและระบบงานบรกิาร 
• ผลการทดลอง 

7. การตรวจสอบ/การสรุปผล • ขอมูลหลังการปรับปรุงถูกตองตรงกับเปาหมายที่ตองการ
และสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

• มีรายละเอียดการเปรียบเทียบผล เห็นเปนตัวเลขชัดเจนทั้ง
ผลกอน-หลัง และเปาหมาย 

• มีการสรุปผลที่ไดจากการทําอยางชัดเจนในรูปของผล
ทางตรง (การจัดการบรหิาร โครงการ) และผลทางออม 

• ผลประโยชนโดยรวมที่ไดรับจากการทํา (ลดคาใชจาย เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ฯลฯ) 

• เกร็ดความรูและขอเสนอแนะ 

32 

หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 



Copyright Technology Promotion Association (Thailand –Japan). All Rights Reserved 

หัวขอ รายละเอียด 

8. การตั้งมาตรฐาน 
   การกําหนดวิธีการควบคุม 

• การเขียนมาตรฐานไดมาจากวธิีการแกไขปญหาที่สงผลทําให
ปญหาลดลง 

• รายละเอียดในมาตรฐานชัดเจน สามารถปฏิบัติไดงาย 

9. การติดตามผล หรือ ขยายผล   มีตัวเลขแสดงการตดิตามผลหรือขยายผลอยางตอเนื่อง 
     หลังจากดําเนินงาน เรื่องนี้จบแลว 

   สามารถรักษาสภาพและใชงานไดอยางตอเนื่อง  

10. การนําเสนอ การสื่อสารมีประสิทธิภาพในเวลาที่กําหนด 
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หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. หัวขอเรื่องและมูลเหตุจูงใจ 
 

• แสดงออกถึงความเขาใจในนโยบายที่ไดรับ และสามารถอธิบาย
ถึง Requirement และขอจํากัดอื่น ๆ ไดอยางครบถวน 

• ความสอดคลองของการกําหนดหัวขอเรื่องกับนโยบาย 
• อธิบายถึงมูลเหตุที่แสดงใหเห็นถึงความสําคญัและความจาํเปน

ในการสรางผลงาน (ตอตนเอง ลูกคาภายใน และลูกคา
ภายนอก หรือเพื่อสนองนโยบาย) 

2. การศึกษาสภาพปจจุบันกอนการปรับปรุง • เปนการรวบรวมขอมูลเพือ่ใหเขาใจสภาพปญหา ไดถูกตอง
สอดคลองกับสภาพปญหาจริงและมคีวามนาเชื่อถือ 
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หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 

 ประเภท Project Kaizen 
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หัวขอ รายละเอียด 

3. การตั้งเปาหมายและแผนการดําเนินโครงการ • กําหนดเปาหมายมีเหตุผลที่มาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
วัดผลได 

• ชวงเวลาในแผนที่กําหนด สอดคลองกับการปฏิบัติจรงิ 
• การวิเคราะหกิจกรรมของโครงการ 
• ประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ของแผนงานโครงการ 

4. การวิเคราะหทางเลือกในการปรับปรุง • การนําเสนอทางเลือกในการปรับปรุงอยางหลากหลาย 
• การนําเสนอแนวทาง วิธีการวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม

ตามหลักวิศวกรรม 

35 
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หัวขอ รายละเอียด 

5. การปรับปรุงและการหามาตรการใหบรรลุเปาหมาย • รายละเอียดที่มาของวิธีการปรบัปรุงสอดคลองกับทางเลือก 
• วิธีการปรับปรุงที่เลือกนํามาปฏิบัตไิมสงผลกระทบในทุกมิต ิ

(Big Q+Stakeholder) 
• วิธีการปรับปรุงเปนแบบเชิงปองกันการเกิดซ้ํา โดยการ

ประเมินอุปสรรคและกําหนดวธิีการปองกันแกไข 
• ความคิดสรางสรรคในการคิดรายละเอียดวิธีการปรับปรุง 
• ความซับซอนของโครงการ 

6. การทดลองหรือประดิษฐผลงานตนแบบ • ข้ันตอนการทดลอง ทดสอบสิ่งประดิษฐและผลงานตนแบบ 
• ผลการทดลอง 
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หัวขอ รายละเอียด 

7. การตรวจสอบ/การสรุปผล • ขอมูลหลังการปรับปรุงถูกตองตรงกับเปาหมายที่ตองการ 
• มีรายละเอียดการเปรียบเทียบผล เห็นเปนตัวเลขชัดเจน   

ทั้งผลกอน-หลัง และเปาหมาย 
• มีการสรุปผลที่ไดจากการทําอยางชัดเจนในรูปของผล

ทางตรง (การจัดการบรหิาร โครงการ) และผลทางออม 
• ผลประโยชนโดยรวมที่ไดรับจากการทํา (ลดคาใชจาย  
    เพิ่มประสิทธิภาพ ฯลฯ) 
• เกร็ดความรูและขอเสนอแนะ 

8. การตั้งมาตรฐาน 
   การกําหนดวิธีการควบคุม 

• การเขียนมาตรฐานไดมาจากวธิีการแกไขปญหาที่สงผลทําให
ปญหาลดลง 

• รายละเอียดในมาตรฐานชัดเจน สามารถปฏิบัติไดงาย 
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หัวขอ รายละเอียด 

9. การติดตามผล หรือ ขยายผล  • มีตัวเลขแสดงการตดิตามผลหรือขยายผลอยางตอเนื่อง
หลังจากดําเนินงาน เรื่องนี้จบแลว 

• สามารถรักษาสภาพและใชงานไดอยางตอเนื่อง  

10. การนําเสนอ • การสื่อสารมีประสิทธิภาพในเวลาที่กําหนด 

38 

หัวขอการพิจารณา : รอบคัดเลือก 



Copyright Technology Promotion Association (Thailand –Japan). All Rights Reserved 

หัวขอ รายละเอียด 

1. การแนะนํากลุม หนวยงาน • แสดงออกถึงความเขาใจในนโยบายที่ไดรับ และสามารถ
อธิบายไดชัดเจน 

2. หัวขอเรื่อง และมูลเหตุจูงใจ  • นําเสนอใหเห็นถึงที่มาของการกําหนดหัวขอเรื่องไดชัดเจน 
• อธิบายถึงมูลเหตุที่แสดงใหเห็นถึงความสําคญัและความจาํ

เปนในการสรางผลงาน (ตอตนเอง ลูกคาภายใน และลูกคา
ภายนอก หรือเพื่อสนองนโยบาย ฯลฯ) 

3. การศึกษาสภาพปจจุบันกอนการปรับปรุง • เปนการรวบรวมขอมูลเพือ่ใหเขาใจสภาพปญหา ไดถูกตอง
สอดคลองกับสภาพปญหาจริง  
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 ประเภท Automaiton Kaizen / Karakuri Kaizen / Genba Kaizen 
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หัวขอ รายละเอียด 

4. การตั้งเปาหมายและแผนการดําเนินงาน • การกําหนดเปาหมายมเีหตผุลและที่มาอยางชัดเจนเปน 
รูปธรรม สามารถวัดผลได 

• ชวงเวลาในแผนที่กําหนด สอดคลองกับการปฏิบัติจรงิ 

5. การวิเคราะหทางเลือกในการปรับปรุง • การนําเสนอทางเลือกในการปรับปรุงอยางหลากหลาย 
• การนําเสนอแนวทาง วิธีการวิเคราะหหาทางเลือกที่

เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม 

6. การปรับปรุง หรือการหามาตรการใหบรรลุเปาหมาย • รายละเอียดที่มาของวิธีการปรบัปรุงสอดคลองกับทางเลือก 
• วิธีการปรับปรุงที่เลือกนํามาปฏิบัตไิมสงผลกระทบในทุกมิต ิ

(Big Q+Stakeholder) 
• วิธีการปรับปรุงเปนแบบเชิงปองกันการเกิดซ้ํา โดยการ

ประเมินอุปสรรคและกําหนดวธิีการปองกันแกไข 
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หัวขอ รายละเอียด 

6. การปรับปรุง หรือการหามาตรการใหบรรลุเปาหมาย • ความคิดสรางสรรคในการคิดรายละเอียดวิธีการปรับปรุง 
• ความซับซอนของระบบ 

7. การทดลอง หรือประดิษฐผลงานตนแบบ • ข้ันตอนการทดลอง / ทดสอบ สิ่งประดิษฐ และผลงาน
ตนแบบ 

• ผลการทดลอง 

8. การตรวจสอบผล / การสรุปผล • ขอมูลหลังการปรับปรุงถูกตอง ตรงกับเปาหมายที่ตองการ 
• มีรายละเอียดการเปรียบเทียบผล เห็นเปนตัวเลขชัดเจน    

ทั้งผลกอน-หลัง และเปาหมาย 
• มีการสรุปผลที่ไดจากการทําอยางชัดเจนในรูปของผล

ทางตรง และผลทางออม 
• ผลประโยชนโดยรวมที่ไดรับจากการทํา (ลดคาใชจาย เพิ่ม

ประสิทธิภาพ ฯลฯ) 
• เกร็ดความรูและขอเสนอแนะ 
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หัวขอ รายละเอียด 

9. การตั้งมาตรฐาน การกําหนดวิธีการควบคุม • การเขียนมาตรฐานไดมาจากวธิีการแกไขปญหาที่สงผลทําให
ปญหาลดลง 

• รายละเอียดในมาตรฐานชัดเจน สามารถปฏิบัติไดงาย 

10. การติดตามผล หรือ ขยายผล • มีตัวเลขแสดงการตดิตามผลหรือขยายผลอยางตอเนื่อง
หลังจากดําเนินงาน เรื่องนี้จบแลว 

• สามารถรักษาสภาพและใชงานไดอยางตอเนื่อง 

11. การนําเสนอ • การสื่อสารมีประสิทธิภาพในเวลาที่กําหนด 
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รอบตรวจผลงาน 
ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

ยืนยันและแจงกําหนด 
ตรวจผลงาน ณ บริษัทฯ 

ตรวจผลงาน  
ณ สถานที่ 

ปฏิบัติงานจริง 
แจงโดยตรงกับบริษทั 

ประกาศผลทาง Web site 
และแจงโดยตรงกับบริษทั 

NO 

YES 80% 
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• Automation Kaizen 
• Karakuri Kaizen 
• Project Kaizen 
• Genba Kaizen 
• Service Kaizen 
• Kaizen for Innovation 

B 

C 
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

 การนําเสนอ 
 -  ผูบริหาร  
 -  เจาของผลงาน / สมาชิกกลุม 
 
 ตรวจผลงาน ณ จุดสถานที่ปฏิบัติงานจริง 

 
 สรุปผลการตรวจ 
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

 วัตถุประสงคของผูบรหิารตอกิจกรรม Kaizen 

 บทบาทของผูบริหารในการทํากิจกรรม Kaizen ขององคกร 

 การจูงใจ 

 การมีสวนรวมของพนกังานในการทํากิจกรรม Kaizen 

 การสงเสริม การเรียนรู / การประเมินผล 

 ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินกิจกรรม Kaizen ขององคกร 

 

 ผูบริหาร  
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

 แนะนําผลงาน เจาของผลงาน / สมาชิกกลุม การศึกษา (ระบุทุกคน)  

 อธิบายแนวคิดท่ีมา และมูลเหตุจูงใจ 

 อธิบายขอมูลสภาพของปญหา สาเหตุ  

 อธิบาย และสาธิต การทํางานจริงของระบบ (ผลงาน) 

 นําเสนอจุดเดน / จุดปรับปรุงท่ีเกิดจากแนวคดิ / ความพยายาม 

 สถานท่ีในการออกแบบ และสรางระบบ 

 นําเสนอมาตรฐานการใชงาน / มาตรฐานการดูแลรักษาท่ีงาย 

 การแกไขเมื่อระบบไมทํางาน 

 

 เจาของผลงาน / สมาชิกกลุม 
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หัวขอ รายละเอียด 

Promotion system 
(บริหาร) 

การบริหารกิจกรรม นโยบาย การสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหาร
เพื่อใหกิจกรรมมีความยั่งยืนการมีสวนรวมของพนักงาน 

Process 
(พนักงาน) 

มูลเหตุจูงใจ (นโยบาย, ปญหาอุปสรรค, แรงบันดาลใจ) การ
ทํางานของระบบ, การควบคุมและใชงานระบบ, มีแบบงาน, 
ความปลอดภัยขณะใชงาน การมีสวนรวมในการสรางผลงาน, 
การเผยแพรผลงาน, การตอยอดการเรียนรู 

Result 
(องคกร) 

ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม เนนประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของโครงการ เปนประโยชนตอองคกร และสังคม 

48 
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เกณฑพิจารณา คะแนน 

1. การแกไขปรับปรุง 
- ระบบทางวิศวกรรม (ไฟฟา-เครื่องกล-คอมฯ) 
- แนวคิดและความสมบรูณในการออกแบบ 

มีบางระบบ 
แบบรางดวยมอื 

ครบถวน 
ครบถวน 

2. การใชงานจริง 
- ความสมบรูณของระบบ 
- ความปลอดภัย 

อยูระหวางทดลอง 
ระบบ Manual 

ใชงานจริง 
ระบบ Auto 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. Promotion system 
 

1. นโยบาย / แรงจูงใจ 
2. การจัดการองคกร 
3. กลไกการสงเสริม Kaizen / ความพยายาม (สิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน พื้นที่ เวลา อุปกรณ การอบรม เปนตน ) 
4. มาตรการจูงใจ (เชน KPIs , Rewards)/การบริหารทุน 
5. อัตราสวนการมีสวนรวมของพนักงาน 
6. ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว อยาง

ตอเนื่อง 
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หัวขอการพิจารณา : รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

 ประเภท Project Kaizen 
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หัวขอ รายละเอียด 

2. Process 
 

1. แสดงออกถึงความเขาใจในนโยบายที่ไดรับ และ มีหลักฐานแสดง
ถึง Requirement และขอจํากัด อื่น ๆ ไดอยางครบถวน 

2. กําหนดชวงเวลาของแผนดําเนินการเหมาะสม สอดคลองกับ
เปาหมาย กลยุทธและประสิทธิผลของการบริหารโครงการ 

3. กลยุทธบริหารจัดการทีมงาน 
4. วิธีการปรับปรุงสอดคลองกับทางเลือก (หลักฐานการปรับปรุง

โครงการ) 
5. ความซับซอนของโครงการเหมาะสมกับกระบวนการและผลลัพธ

ที่ไดในชวงเวลาที่กําหนด 
6. ผลงานไดรับการปรับปรงุอยางตอเนื่อง (P D C A) 
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หัวขอ รายละเอียด 

2. Process 
 

7.   มีแบบงาน (Drawing) เพื่อนําไปสูความสําเรจ็ของงาน 
8. มีสวนรวมในการสราง สามารถบอกกระบวนการผลิตแตละ

ชิ้นสวน 
9. ผูสรางผลงานไดองคความรูเปนที่ประจักษ และเปนการเพิ่ม

ทักษะ 
10. รวบรวมเปนเอกสารหรือ WI และดูประสิทธิผลของการถายทอด

ความรู เกี่ยวกับผลงานที่นําเสนอ 
11. การติดตามผลและขยายผล 
12. นําผลงานออกเผยแพรขอมูลรายละเอียด เปนประสิทธิภาพของ

การตอยอดการเรียนรู 
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หัวขอ รายละเอียด 

3. Result 
 

1. การทํางานไดอยางถูกตองตอเนื่องของระบบ (System 
Consistency)  

2. ผลลัพธไดตรงตามเปาหมาย 
3. การใชงานเปนไปไดโดยงาย เหมาะสมกับสภาพงาน 
4. เปอรเซ็นตการลดลงของตนทุน (% of cost reduction ) 
5. ความคุมคาของการลงทุน 
6. เปนประโยชนตอองคกร (พนักงาน) และสังคม 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. Promotion system 
 

1. นโยบาย / แรงจูงใจ 
2. การจัดการองคกร 
3. กลไกการสงเสริม Kaizen / ความพยายาม (สิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน พื้นที่ เวลา อุปกรณ การอบรมเปนตน ) 
4. มาตรการจูงใจ (เชน KPIs, Rewards) / การบริหารทุน 
5. อัตราสวนการมีสวนรวมของพนักงาน 
6. ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

อยางตอเนื่อง 
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 ประเภท Kaizen for Innovation (องคกร)** 
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หัวขอ รายละเอียด 

2. Process 
 

1. แสดงออกถึงความเขาใจในเปาหมาย / ผลพลอยไดที่นําไปสู
การสรางนวัตกรรม  

2. กําหนดชวงเวลาของแผนดําเนินการ 
3. กลยุทธบริหารจัดการทีมงาน 
4. วิธีการ หลักการ ในการสรางนวัตกรรม 
5. ความซับซอนในชวงเวลาที่กําหนด 
6. ผลงานที่ไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (P D C A) 
7. มีแบบงาน (Drawing/Sketch/Diagram) เพื่อนําไปสู

ความสําเร็จของงาน 
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หัวขอ รายละเอียด 

2. Process 
 

8. มีสวนรวมในการสรางสามารถอธิบาย กระบวนการผลิต /
บริการ 

9. ผูสรางผลงานไดองคความรูเปนที่ประจักษและเปนการเพิ่ม
ทักษะ 

10. รวบรวมเปนเอกสารหรือ WI และดูประสิทธิผลของการ
ถายทอดความรู เกี่ยวกับผลงานที่นําเสนอ 

11. การติดตามผลและขยายผลไดในเชิงพาณิชย 
12. นําผลงานออกเผยแพรขอมูลรายละเอียด เปนประสิทธิภาพ

ของการตอยอดการเรียนรู 
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หัวขอ รายละเอียด 

3. Result 
 

1. การทํางานไดอยางถูกตองตอเนื่องของระบบ (System 
Consistency)  

2. ผลลัพธไดตรงตามเปาหมาย 
3. การใชงานเปนไปไดโดยงาย เหมาะสมกับสภาพงาน 
4. เปอรเซ็นตการลดลงของปญหา / ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
5. ความคุมคาของการลงทุน 
6. เปนประโยชนตอองคกร (พนักงาน) และสังคม 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. Promotion system 
 

1. แรงจูงใจ / แรงบันดาลใจ 
2. ความพยายาม 
3. มาตรการจูงใจ (เชน KPIs, Rewards) / การบริหารทุน 

2.  Process 
 

1. แสดงออกถึงความเขาใจในเปาหมาย / ผลพลอยไดที่นําไปสู
การสรางนวัตกรรม  

2. กําหนดชวงเวลาของแผนดําเนินการ 
3. วิธีการ หลักการ ในการสรางนวัตกรรม 
4. ความซับซอนของโครงการเหมาะสมกับกระบวนการ และ

ผลลัพธที่ไดในชวงเวลาที่กําหนด 
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 ประเภท Kaizen for Innovation (บุคคลทั่วไป)* 
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หัวขอ รายละเอียด 

2. Process 
 

5. ผลงานที่ไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (P D C A) 
6. มีแบบงาน (Drawing/Sketch/Diagram) เพื่อนําไปสูความสําเร็จ

ของงาน 
7. ผูสรางผลงานไดองคความรูเปนที่ประจักษและเปนการเพิ่มทักษะ 
8. รวบรวมเปนเอกสารหรือ WI และดูประสิทธิผลของการถายทอด

ความรู เกี่ยวกับผลงานที่นําเสนอ 
9. การติดตามผลและขยายผลไดในเชิงพาณิชย 
10. นําผลงานออกเผยแพรขอมูลรายละเอียด เปนประสิทธิภาพของ

การตอยอดการเรียนรู 
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หัวขอ รายละเอียด 

3. Result 
 

1. การทํางานไดอยางถูกตองตอเนื่องของระบบ (System 
Consistency)  

2. ผลลัพธไดตรงตามเปาหมาย 
3. การใชงานเปนไปไดโดยงาย เหมาะสมกับสภาพงาน 
4. เปอรเซ็นการลดลงของปญหา / ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
5. ความคุมคาของการลงทุน 
6. เปนประโยชนตอองคกร (พนักงาน) และสังคม 
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หัวขอการพิจารณา : รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. Promotion system 
 

1. นโยบาย / แรงจูงใจ 
2. การจัดการองคกร 
3. กลไกการสงเสริม Kaizen / ความพยายาม (สิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน พื้นที่ เวลา อุปกรณ การอบรมเปนตน ) 
4. มาตรการจูงใจ (เชน KPIs, Rewards) / การบริหารทุน 
5. อัตราสวนการมีสวนรวมของพนักงาน 
6. ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว อยาง

ตอเนื่อง 
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หัวขอการพิจารณา : รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

 ประเภท Automation / Karakuri / Genba / Service 
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หัวขอ รายละเอียด 

2. Process 
 

1. มูลเหตุจูงใจในการสรางสรรคผลงานมาจากความสํานึกในการ
ปรับปรุงงาน (นโยบาย ปญหา อุปสรรค แรงบันดาลใจ) 

2. การออกแบบกระบวนการเปนการคดิคนดวยตัวเอง 
3. กําหนดชวงเวลาของแผนดําเนินการเหมาะสม สอดคลองกับ

เปาหมาย 
4. การวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุง (Automation / 

Karakuri / Genba)                                      
วิธีการปรับปรุงมาจากสาเหตุที่แทจริงของสภาพปจจุบนั 
(Service) 

5. ผลงานที่ไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (P D C A) 
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หัวขอการพิจารณา : รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 



Copyright Technology Promotion Association (Thailand –Japan). All Rights Reserved 

หัวขอ รายละเอียด 

2. Process 
 

6. มีแบบงาน (Drawing) การเพื่อนําไปสูความสําเร็จของงาน  
      (Automation / Karakuri / Genba)  
      มีวิธีการเพื่อนําไปสูความสําเร็จของงาน (Service) 
7. มีสวนรวมในการสรางสามารถบอกกระบวนการได 
8. ผูสรางผลงานไดองคความรูเปนที่ประจักษและเปนการเพิ่ม

ทักษะ 
9. รวบรวมเปนเอกสารหรือ WI และดูประสิทธิผลของการ

ถายทอดความรู เกี่ยวกับผลงานที่นําเสนอ 
10. การติดตามผลและขยายผล 
11. นําผลงานออกเผยแพรขอมูลรายละเอียด เปนประสิทธิภาพ

ของการตอยอดการเรียนรู 
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หัวขอการพิจารณา : รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
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หัวขอ รายละเอียด 

3. Result 
 

1. การทํางานไดอยางถูกตองตอเนื่องของระบบ (System 
Consistency)  

2. ผลลัพธไดตรงตามเปาหมาย 
3. การใชงานเปนไปไดโดยงาย เหมาะสมกับสภาพงาน 
4. เปอรเซ็นการลดลงของตนทุน (% of cost reduction) 
5. ความคุมคาของการลงทุน 
6. เปนประโยชนตอองคกร (พนักงาน) และสังคม 
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รอบชิงชนะเลิศ 
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ 

ยืนยันและแจงกําหนดการนําเสนอรอบชิงชนะเลิศกับองคกร 

รับ File นําเสนอผลงานจากองคกร 

นําเสนอผลงาน 
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• Kaizen Suggestion System 

Thailand Kaizen Award 

 Diamond  Golden      
 Silver         Bronze       
 ประกาศนียบัตรสําหรับผลงานที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ 

   KSS Trophy  สําหรับองคกรที่มีผลงานผานเขารอบสุดทาย จํานวน 3 ผลงาน ขึ้นไป 
 

***คะแนนตามเกณฑ 

B 
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ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ 
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• Automation Kaizen 
• Karakuri Kaizen 
• Project Kaizen 
• Genba Kaizen 
• Service Kaizen 
• Kaizen for Innovation 

ยืนยันและแจงกําหนดการนําเสนอรอบชิงชนะเลิศกับองคกร 

รับ File นําเสนอผลงานจากองคกร 

นําเสนอผลงาน 

Thailand Kaizen Award 

 Diamond  
 Golden      
 Silver         
 Bronze       
 

***คะแนนตามเกณฑ 

C 
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ระดับรางวัล 

หมายเหตุ : **Certificate ผลงานที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ ตามมติกรรมการ เฉพาะประเภท Kaizen Suggestion System 
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>=900 

800-899 

700-799 

600-699 

400-599 

Scores 

Diamond 

Golden 

Silver 

Bronze 

Certificate 
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รางวัลพิเศษ 

Think out of the box Award 

• เปนผลงานที่มีความเดนในการคดินอกกรอบ 

• พิจารณาจากผลงานทั้งหมด 

69 

Excellence Technique Award 

• เปนผลงานที่มีความเดนดานเทคนิค 

• พิจารณาจากผลงานทั้งหมด 

 

 

Kaizen Web Vote   :  ผลจากการ Vote ทาง Web : TPA Award 

Popular Vote     : ผลจากการ Vote ของผูเขารวมงานแตละวัน 

Booth Vote      : ผลจากการ Vote ของผูเขารวมงานทุกวัน 
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การเตรียมความพรอม : รอบชิงชนะเลิศ 

1.  ความพรอมการเตรียมขอมูล อุปกรณ สื่อสารสนเทศ ในการนําเสนอ 
 -  File ในการนําเสนอ  
 -  VDO ประกอบการนําเสนอ  
 -  อุปกรณสาธิต 
 
2. การใหความสําคัญกับการนําเสนอผลงาน 
 -  ผูบริหาร   
 -  ผูนําเสนอ  
 -  สมาชิกกลุม แสดงความพรอมเพรียงของกลุม 
 
3.  เวลาที่ใชในการนําเสนอ 
 -  กลุมนําเสนอกิจกรรม  20  นาที  (ประเภท Automation / Karakuri / Project / Genba / Service) / Innovation) 
 -  กลุมนําเสนอกิจกรรม  10  นาที  (ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)   
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หัวขอการพิจารณา : รอบชิงชนะเลิศ 

หัวขอ รายละเอียด 

ที่มาของแนวคิด 
(มูลเหตุจูงจูง) 

มีระบบในการคดิวเิคราะหปญหาอยางมีเหตุมผีล 

ความคิดสรางสรรค วิธีการไดมาของแนวทางการปรบัปรุงและความพยายามเขาถึงแหลงความรู 

กระบวนการคิด 
การประดิษฐ 

วิธีประยุกตใชแนวคิด / ความรูและความพยายามในการปรับปรงุอยางตอเนื่อง 

ความเปนไปได / การใชงานจริง / 
ความคุมคา 

ประโยชนที่ไดรับทางตรง และคาใชจายที่ตองใชในการปรับปรุง เปนประโยชนตอองคกร  
และสังคม 

การขยายผล สามารถขยายผลทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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 ประเภท Kaizen Suggestion System / Kaizen for Innovation 
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หัวขอ รายละเอียด 

การแนะนํากลุม หนวยงาน ความเขาใจในนโยบายดาน Kaizen 

หัวขอเรื่อง และ มูลเหตุจูงใจ ความจําเปนในการทํากิจกรรม Kaizen 

การศึกษาสภาพปจจุบันกอนการปรับปรุง แสดงผลกระทบกอนทํา Kaizen 

การตั้งเปาหมาย และ แผนการดําเนินงาน เปาหมายของการลดปญหามีความเปนไปได 

การวิเคราะหทางเลือกในการปรับปรุง แสดงสาเหตุที่แทจริงของปญหา (โดยมีเครื่องมือทางสถิติ
ประกอบ) 

การปรับปรุง หรือการหามาตรการใหบรรลุเปาหมาย แนวทาง วิธีการในการแกไข และปองกันปญหา 

การทดลอง หรือประดิษฐผลงานตนแบบ ไดผลลัพธเปนไปตามที่คาดหวัง 
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หัวขอการพิจารณา : รอบชิงชนะเลิศ 

 ประเภท Automation / Karakuri / Genba / Project / Service 
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หัวขอ รายละเอียด 

การตรวจสอบ การประเมินผลหลังการแกไขและปองกันปญหา (เทียบกับ
เปาหมาย) 

การตั้งมาตรฐาน การกําหนดวิธีการควบคุม มาตรฐานงานหลังทํากิจกรรม (เปนที่ยอมรับกับผูเกี่ยวของ) 

การสรุปผล ผลที่ไดรับทั้งทางตรงและทางออม 

การติดตามผล หรือขยายผล ความตอเนื่องจากการใชผลงาน Kaizen    (2 เดือนข้ึนไป) 

การนําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ ถายทอดความรูของผลงานไดอยาง
นาสนใจ และสาระจากการนําเสนอภาพรวม 
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หัวขอการพิจารณา : รอบชิงชนะเลิศ 

 ประเภท Automation / Karakuri / Genba / Project  
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 PDCA ที่มีทั้งกระบวนการและผลลัพธ 

Plan 1. เลือกโครงการ (ชื่อเรื่อง & มูลเหตุจูงใจ) 
2. ทําใหชัดเจน ในกระบวนการ 
3. การนิยามปญหา (ตั้งเปาหมาย) 
4. การวิเคราะหปญหา 
5. การบงชี้สาเหตุ 
6. การกําหนมาตรการและวางแผนการแกปญหา 

Do การนํามาตรการลงสูการปฏิบัต ิ

Check 1. บรรลุเปาหมายหรือไม 
2. ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิผล 

Action 1. แกไขทันที 
2. การวิเคราะหกระบวนการเพือ่หาสาเหตุรากเหงาสําหรับการปองกันการเกิดซ้ํา 
3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัตแิละจัดตัง้การควบคุม 
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ความพรอมของผลงาน Kaizen สําหรับสงเขาประกวด 

รายละเอียดเอกสาร 

1. ใบสมัครที่มีการรับรองจากผูบริหารขององคกร (กรุณานําสงใบสมคัรฉบับจริงดวย)  

2. สงขอมูลสรุปผลงาน Kaizen เปน (1) ไฟล PowerPoint หรือ ไฟล Word (2) ไฟล PDF  โดย Save ขอมูล (1) และ (2)     
ใส Flash drive (กรณีไฟลใหญ) สงทางไปรษณีย หรือนําสงดวยตนเอง หรือสง Email : award@tpa.or.th 

    ***เอกสารสรุปผลงานประกอบดวย 

  2.1  สรุปรายละเอียดผลงาน Kaizen ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย จํานวน 2 – 3 หนา A4 

 2.2  ขอมูล PowerPoint ไมเกิน 40 สไลด  

       1)  ช่ือผลงาน เจาของผลงาน หรือ สมาชิกกลุม การศกึษา (วุฒิการศึกษา สาขาวิชา) (ระบุทุกคน)  

 2)  แนะนําผลงาน แนวคิดที่มา และมูลเหตุจูงใจ 

 3)  ขอมูลสภาพของปญหาสาเหต ุและภาพประกอบ 

 4)  แนวความคิดในการปรับปรุงงาน รวมถึงจุดเดนทางดานเทคนิค 
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ความพรอมของผลงาน Kaizen สําหรับสงเขาประกวด 

5)  การดําเนินการ กระบวนการ Kaizen รวมถึง รูปภาพกอนและหลังปรับปรุง ขอมูลการเปรียบเทยีบผลลัพธ
หลังจากนํามาใช โดยเนนใหเห็นเปนรูปธรรม เชน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลงาน ในลักษณะการ
ตรวจสอบผล ของ P,Q,C,D,S,M,E หรือดัชนีตัวอื่นที่เหมาะสมในรูปแบบตวัเลขเชิงสถติิทีช่ัดเจน 

6)  สรุปผลเปนมาตรฐานการใชงาน 

7)  เอกสารแสดงถึงการจดสทิธิบัตร (ถามี) 

8) แผนงานการปรับปรุงในอนาคต 

(เอกสารแตละหนาควรมรีายละเอียดคาํอธิบาย เพื่อชวยในการอธิบายให 

คณะกรรมการเขาใจในสิ่งทีน่ําเสนอ) 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• ประวัติหนวยงาน และการทํากิจกรรม Kaizen ของกลุมหรือเจาของผลงาน 

 1 
2 
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ความพรอมของผลงาน Kaizen สําหรับสงเขาประกวด 

เจาของผลงาน 
นาย :             xxxx 

สังกัดหนวยงาน :  xxxx 

อายุงาน :          xxxx 

วุฒิการศึกษา :     xxxx 

สาขาวิชา    :      xxxx                  
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• แนะนําผลงาน แนวคิดที่มา และมูลเหตุจูงใจ 

“พับและรีด” Folding and Press 

3 4 
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ความพรอมของผลงาน Kaizen สําหรับสงเขาประกวด 

กอนทําไคเซ็น  
พนักงานมีปญหาในการทําสาบรองเทา หรือสายสเตป งานที่ออกมา

สวนมากจะตองทําการแกไข หรือบางคร้ังอาจตองสูญเสียชิ้นงาน

เนื่องจากการทําขั้นตอนที่ยุงยากและตองใชความละเอยีดในการทํางาน 



Copyright Technology Promotion Association (Thailand –Japan). All Rights Reserved 

จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• ขอมูลสภาพของปญหาสาเหตุ และภาพประกอบ 

5 
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ปญหา 
ในกระบวนการมีอยู 2 จุดดวยกัน จุดแรกคือ กระบวนการพับ ซึ่งการพับ

นั้นเราจะใชมือพับหนังเขาหากัน หลังจากทําการพนกาวแลว พนักงาน

มีเพียงรอยปากกาที่ชวยแสดงตําแหนงในการพับ เม่ือไมตรงจะตองทํา

การแกะออก และพับใหม  จุดที่สองคือการกดทับดวยเคร่ืองที่จะชวยทาํ

ใหหนังติดแนนกับกาวมากขึ้น แตเม่ือนําเขาเคร่ืองพับบางคร้ังเกดิการ

คลายตัว ทําใหเม่ือกดทับเสร็จเกดิการเลือ่นของชิ้นงานและสงผลให

สาบ หรือสายสเตปมีลักษณะเบ้ียว 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• แนวความคิดในการปรับปรุงงาน รวมถึงรูปภาพกอนและหลังปรับปรุง 

 
6 
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จากประสบการณของตัวพนักงาน บวกกับไดรับคําแนะนําจากชางประจําฝายผลติ ก็ไดคิด Kaizen ตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งมีชื่อวา พับและรีด (Bobbin 
Tread Counter) ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวยในกระบวนการ การทําสายสเต็ปใหเร็วและมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• การดําเนินการ กระบวนการ Kaizen  

รวมถึงรูปภาพกอนและหลังปรับปรุง 

 

วิธีการปรับปรุง ครั้งที่ 1 
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มูลเหตุจูงใจการปรับปรุง คร้ังท่ี 1 

1. ตองการยกเลิกแบบสําเร็จรูป พรอมใชงาน เดิมมีราคาแผนละ 2 บาท รวม 

ใชงานท้ังเดือนเปนเงินประมาณ 33,600 บาท 

2. ตองการทําอุปกรณตอกกระดาษทรายเองได 

แนวคิดการปรับปรุง คร้ังท่ี 1 

เพ่ือจัดทําอุปกรณงาย ๆ ท่ีสามารถทําใหไดช้ินงานตามขนาด 

วิธีการปรับปรุง คร้ังท่ี 1 

1. ใชทอเหล็กท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 30 มม. ตัดใหมีขนาดท่ีสามารถจับได 

สะดวกและมีอีกดานสําหรับรองรับการตอก หุมดวยยางกันการบาดเจ็บเบื้องตน 

2. เตรียมกระดาษทรายแผนท่ีเหลือใชในหนวยงาน ใชคอนตอก และกะเทาะ

ออกดวยดามเหล็ก จะไดช้ินงาน 

ผลการปรับปรุง คร้ังท่ี 1 

1. ไดช้ินงานกระดาษทรายกลมตามขนาด และลดการสั่งไดประมาณเดือนละ

33,600 – 4,536 เปนเงิน 29,064 บาท 

2. ไดอุปกรณตอกกระดาษทรายเอง 

7.1 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• การดําเนินการ กระบวนการ Kaizen รวมถึงรูปภาพกอนและหลังปรับปรุง อยางตอเนื่อง  

มูลเหตุจูงใจการปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

หัวตอกแบบเหล็ก สึกงาย ตองเจียรแตงหัวตอกใหคมอยูเสมอทุกสัปดาห 

และพนักงานไดรับการบาดเจ็บจากการกระทุง 

แนวคิดการปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

หาเปลี่ยนวัสดุ และดัดแปลงทอตอก เพ่ือลดการกระทุง 

วิธีการปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

1. เปลี่ยนจากทอเหล็กเปนทอสแตนเลส ท่ีมีเหลือใชในหนวยงาน  

ตัดตามขนาด 

2. เจาะ–แตงชอง เพ่ือใหช้ินงานออกดางขางทอ 

ผลการปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

1. ลดการเจียรแตงหัวตอกใหคม จากเดือนละ 4 คร้ัง 

เหลือเปนเฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง 

2. ลดการบาดเจ็บท่ีมือ ไมตองทําการกระทุงเพ่ือนํากระดาษทรายกลมออก 
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วิธีการปรับปรุง ครั้งที่ 2 

7.2 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• การดําเนินการ กระบวนการ Kaizen รวมถึงรูปภาพกอนและหลังปรับปรุง อยางตอเนื่อง 

 

มูลเหตุจูงใจการปรับปรุง คร้ังท่ี 3 

เศษกระดาษทรายหลังการตอกมีมาก และกระดาษทรายแบบแผนจัดเก็บยาก 

แนวคิดการปรับปรุง คร้ังท่ี 3 

เปลี่ยนรูปแบบกระดาษทราย ท่ีเคยพบจากจุดงานอ่ืน 

วิธีการปรับปรุง คร้ังท่ี 3 

1. เปลี่ยนมาใชกระดาษทรายแบบมวน ขนาด 32 มม. X 50 ม. 

2. ทดลองตอกใชงาน และจัดเก็บในพ้ืนท่ีเดิม 

ผลการปรับปรุง คร้ังท่ี 3 

1. สะดวกในการตอกมากกวา และใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บนอยกวา แบบแผน 

2. เศษท้ิงหลังการตอกมีปริมาณลดลง **จากการทํางานปรกติ จาก 30% เหลือ 10%** 

3. เวลาในการทํางานไมตางกัน 
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วิธีการปรับปรุง ครั้งที่ 3 

7.3 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• การดําเนินการ กระบวนการ Kaizen รวมถึงรูปภาพกอนและหลังปรับปรุง อยางตอเนื่อง 
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มูลเหตุจูงใจการปรับปรุง คร้ังท่ี 4 
ตอกลําบากจับ ตองจับไมรองทุกครั้ง อยากใหทํางาน เร็ว และไดจํานวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น และพัฒนาอุปกรณเสริมได 

แนวคิดการปรับปรุง คร้ังท่ี 4 

จากกระดาษทรายกอนตอกที่เปนแบบมวน ทําใหนึกถึงแผนฟลมที่อยูกับเครื่องฉายหนัง 

วิธีการปรับปรุง คร้ังท่ี 4 

1. สรางเครื่องตอก จากอุปกรณที่มีในหนวยงาน เปนลักษณะเครื่องฉายหนัง  

2. แบงเปน 2 สวน คือ หัวตอก ใชระบบสปริง และสวนตัวรับกระดาษทรายมวนใชแกนลอ 

3. ใชวิธีการตอกดวยคอนเหมือนเดิม 

ผลการปรับปรุง คร้ังท่ี 4 

1. เวลาในการทํางานเร็วขึ้น ใน 1 นาที จาก 27 ชิ้น เปน 35 ชิ้น และไมตองจับไมรองตอก  

2. ไมตองทําการจับ-ขยับไมรองตอก 

วิธีการปรับปรุง ครั้งที่ 4 

7.4 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• การดําเนินการ กระบวนการ Kaizen รวมถึงรูปภาพกอนและหลังปรับปรุง อยางตอเนื่อง 
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วิธีการปรับปรุง ครั้งที่ 5 

มูลเหตุจูงใจการปรับปรุง คร้ังท่ี 5 

พนักงานปวดหลังจากากรน่ังและออกแรงตอกเปนทาท่ีไมเหมาะสมในการทํางาน 

แนวคิดการปรับปรุง คร้ังท่ี 5 

เพ่ิมโตะวางรับเคร่ืองตอก 

วิธีการปรับปรุง คร้ังท่ี 5 

ใหพนักงานยืนตอก จากเดิมตองน่ัง 

ผลการปรับปรุง คร้ังท่ี 5 

ใชเวลาในการทํางานเร็วข้ึน จาก 35 ช้ิน เปน 48 ช้ิน ตอนาที 

7.5 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• ขอมูลเปรียบเทียบผลลัพธหลังจากนํามาใช โดยเนนใหเห็นเปนรูปธรรม 
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1.  ชวยลดคาใชจาย 

     จากการสั่งซ้ือแบบสําเร็จรูป ตนทุน คือ 33,600 บาท เปลี่ยนเปนวิธีการตอกกระดาษ 
     ทรายจากการทํา Kaizen คร้ังท่ี 5 ตนทุนลดเหลือเพียง 4,032 บาท ซ่ึงลดตนทุนไปไดถึง 
     29,568 บาท คิดเปน 88% 
2. จากการทํา Kaizen คร้ังท่ี 5 สามารถเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการตอกไดถึง 50% 
      คร้ังท่ี 1 จํานวน 24 ช้ิน/นาที  จนถึงคร้ังท่ี 5 เปน 48 ช้ิน/นาที 

3. ลดการท้ิงเศษกระดาษทรายหลังการตอก จาก 30% ลดเหลือ 10% 
4. พนักงานทํางานสะดวกข้ึน ไมเม่ือยลา และลดการบาดเจ็บ 

5. ลดการขัดแตงหัวตอก เน่ืองจากการเปลี่ยนวัสดุ ในการทํา Kaizen คร้ังท่ี 2 จากเดือนละ  
   4 คร้ัง เหลือเดือนละ 1 คร้ัง 

6. ชวยใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการทํา Kaizen 

8 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• สรุปผลเปนมาตรฐานการใชงาน 
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มาตรฐานการใชงาน 

1. แชถุงเจลในชองแชแข็ง เปด ระดับ 4 ประมาณ 1 ช่ัวโมง แลวนําไปใชไดเลยหรือเก็บไวช้ันใตชองแชแข็ง (พรอมใช) 

2. ประคบแผลผาตัดดวยถุงเจลคร้ังละ 15 - 20 นาที 

3. นําถุงเจลไปแชในชองแชแข็งอยางนอย 45 นาที จึงนํามาประคบใหม 

4. ผูปวยตองไดรับการประคบเย็นอยางนอย 24 - 48 ช่ัวโมง ตามแผนการรักษาของแพทย 

 

ขอบงช้ีการใชงาน 

1. ถุงเจลประคบเย็นชนิด 1 ตา ใชกับผูปวยท่ีมีการผาตัดบริเวณตาและเปลือกตา 1 ขาง 

2. ถุงเจลประคบเย็นชนิด 2 ตา ใชกับผูปวยท่ีมีการผาตัดบริเวณตาและเปลือกตา 2 ขาง 

3. ถุงเจลประคบเย็นชนิดสี่เหลี่ยมผืนผาใชกับผูปวยท่ีมีการผาตัดบริเวณเหนือคิ้ว 

9 
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จุดสําคัญของการเตรียมเอกสาร 

• แผนงานการปรับปรุงในอนาคต 
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Kaizen ครั้งตอไป 
1.  คร้ังท่ี 6 เพ่ิมท่ีรองเศษกระดาษทรายเหลือท้ิงและช้ินงาน 

2.  คร้ังท่ี 7 ไมใชพนักงานตอก คิดไว 2 แบบ 

     2.1  ระบบลม 

     2.2  ระบบไฟฟา 

10 
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เกิด ไคเซ็นได ตอง... 
1. มอง ดวยสายตาที่เปลี่ยนไป 
2. คิดหา วิธีใหม แบบใหม แนวใหม 
3. ลองทํา เพื่อทดสอบความคิดใหม 
4. หาจุดเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง 

Thailand Kaizen Award 
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รายละเอียด วัน/เดือน/ป พ.ศ. 
เปดรับสมัครผลงาน Kaizen พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565 

ประกาศผล รายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผานรอบเอกสาร 11 กุมภาพันธ 2565 
นําเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือก 19 – 28 เมษายน 2565 
ประกาศผล รายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผานการนําเสนอผลงานรอบคัดเลือก   2 พฤษภาคม 2565 
ตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เฉพาะประเภท Automation Kaizen / Karakuri  
Kaizen / Genba Kaizen / Project Kaizen / Kaizen for Innovation 

17  พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 

ประกาศผล รายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ 20 มิถุนายน 2565 
งานประกาศผล Thailand Kaizen Award 2022 8 – 11 สิงหาคม 2565 

กําหนดการ Thailand Kaizen Award 2022 

สงผลงานเขาประกวด เพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2022  ไดต้ังแตบัดนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 0-2717-3000-29 ตอ 772-773, 798  โทรสาร 0-2719-9481-3 หรือ www.tpif.or.th 
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THANK YOU 
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