
 

นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการดําเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
จากแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัที�กาํหนดเป็นพนัธกิจ ขอ้ที� � ในเรื�อง “ดาํเนินธุรกิจในแนวทางที�

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม และเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืน” ประกอบค่านิยมของกิจการที�ระบุไวเ้ป็นอนัดบัแรก คือ 
“คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทาํ ไม่ส่งของเสีย” เป็นแรงผลกัดนัและสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานของบริษทัตื�นตวั และมุ่งมั�นใน
การคิดพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�เป็นนวตักรรม ที�จะช่วย
ให้องค์กรเติบโตไดอ้ย่างมั�นคงและยั�งยืนพร้อมต่อการแข่งขนัที�จะเกิดขึ5นในอนาคต กิจกรรมที�สร้างนวตักรรมดา้นความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเป็นดงันี5  

1. กิจกรรม Kaizen  
เริ�มปี 6��7-ปัจจุบนั  มีจาํนวน 9,;6< เรื�อง ลดตน้ทุนได ้69,275,682.7 บาท ซึ� งไดด้าํเนินการในเรื�องที�เกี�ยวกบั

คุณภาพ สิ�งแวดลอ้ม ความปลอดภยั พลงังาน กระบวนการทาํงาน การเพิ�มผลผลิต ลดตน้ทุนและกิจกรรม  � ส 
2. การส่งผลงานเข้าประกวด 

บริษทัไดส่้งผลงานเขา้ประกวดกิจกรรม Kaizen ที�จดัโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่นและไดรั้บรางวลั
ดงันี5  

-  ปี 6��6 รางวลัไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี�ยม 
   ผลงานเรื�อง  Chamfer รูนํ5 ามนั Crank Shaft AZ 

-  ปี 6��9  รางวลัไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี�ยม 
   ผลงานเรื�อง  เครื�องเจาะ Crank case CA 

-  ปี 6��<  รางวลัไคเซ็นดีเด่นประเภท  Golden  Award 
   ผลงานเรื�อง  แขนกลคนไม่ตอ้ง (เครื�อง Transfer stator AW) 

- ปี 6��a          รางวลัไคเซ็นดีเด่นประเภท  Bronze Award  (Kaizen for Office) 
ผลงานเรื�อง  เปลี�ยนเรื�องยากใหเ้ป็นเรื�องง่ายดว้ยไคเซ็น 

- ปี 6��8           รางวลัไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award 
 ผลงาน เครื�องดดัท่อ Shock Loop AZ 

รางวลัไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award 
ผลงาน เครื�องเจาะ Piston Pin AZ 

                     -  ปี 6��h  รางวลัไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award 
ผลงาน เครื�องเชื�อมท่อ Discharge Muffler AW 
 

3. กรณีศึกษาเด่น  ๆ 

กิจกรรมกลุ่มต่างๆ ที�ใหผ้ลในการสร้างสรรค ์พฒันา ปรับปรุงดา้นต่างๆ ดงันี5  
9.7 สิ�งแวดลอ้ม 

1. กรณีศึกษา “แค่ปรับย้ายก็คลายร้อน” ปรับยา้ยพดัลมหนา้เตาอบ DEVER ใหม่มาอยู่มุมดา้นขวาสามารถ
ลดลงอุณหภูมิลงจากเดิมได ้9 องศา C 

9.6 เพิ�มคุณภาพและผลผลิต 
1. กรณีศึกษา “ประแจขันในที4แคบ” ออกแบบจดัทาํอุปกรณ์ช่วยงานจากเดิม ใชป้ระแจปากตายเบอร์ 6; 

ทาํงานในที�แคบลาํบาก ออกแบบอุปกรณ์ใหม่สาํหรับใชใ้นที�แคบ  และลดเวลาในการทาํงาน 7t นาที 

รางวลั 

Golden Award 

รางวลั 

Silver Award 



 

2. กรณีศึกษา “ลดเวลาการประกอบชุด Terminal” เปลี�ยนขั5นตอนในการประกอบ Terminal สามารถลดเวลา
ในการทาํงานจากเดิม 6.;t นาที เหลือเพียง 9t วินาที 

3. กรณีศึกษา “ลดคนลดขั:นตอน” จดัทาํตวัปรับสายพานเพื�อช่วยในการปรับเซ็ท จากเดิมการทาํงานตอ้งใช ้
6 คน เหลือเพียง 7 คนและสามารถลดเวลาในการทาํงานได ้6t นาที 

9.9 ลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากร 
1. กรณีศึกษา “INNOVATION” ออกแบบ Tool ใหม่สาํหรับ Tap Holder สามารถยืดอายุการใชง้านไดล้ด

ตน้ทุนลงได ้6�h,<t� บาท/ปี 
2. กรณีศึกษา “J .O.M Just one machine” ออกแบบแกไ้ข Fixture เครื�อง Insert Insuration Cuff ใหส้ามารถ

ใชใ้นรุ่นอื�นได ้ ลดคนได ้7 คน 
3. กรณีศึกษา “ยืดอายุ” ออกแบบ Body ของชุด Punches ใหม่โดยเปลี�ยนขนาดและความแข็ง เพื�อยืดอายกุาร

ใชง้าน สามารถลดตน้ทุนลงได ้67<,ttt บาท/ปี 
9.;    กิจกรรม � ส 

-    กิจกรรมธงสีรักษาพื5นที�เป็นโครงการที�มีวตัถุประสงค์ตอ้งการให้แต่ละพื5นที�ในโรงงานรักษาสภาพ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลกั � ส อยา่งต่อเนื�องโดยวดัผลเป็นคะแนนจากการตรวจพื5นที�ของ 
คณะกรรมการ � ส และผูบ้ริหารโดยใชธ้งสีเป็นสญัญาลกัษณ์ ธงเขียวพื5นที�ดีเยี�ยม ธงเหลืองพื5นที�ดีปาน
กลาง  ธงสม้พื5นที�ตอ้งปรับปรุงด่วน 

-    กิจกรรมปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องมีวตัถุประสงคใ์หทุ้กหน่วยงานมีกิจกรรมปรับปรุงดว้ยหลกั � ส 6 เรื�อง
ต่อหนึ�งเดือนเพื�อกระตุน้ใหพ้นกังานมีแนวความคิดพฒันากระบวนการ     

-    โครงการเปิดบา้นรับแขกมีวตัถุประสงค์ เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ � ส ระหว่างบริษทัทั5งภาครัฐและ
เอกชน 

-     เพื�อรับรองเสนอแนะจากผูเ้ขา้เยี�ยมชมนาํไปปรับปรุง 
-    เพื�อกระตุน้ใหพ้นกังานในองคก์รตื�นตวัอยา่งต่อเนื�องในกิจการ � ส 

-    โครงการณรงคก์ารทิ5งขยะแยกประเภท  วตัถุประสงคเ์พื�อสร้างวินยัใหมี้การคดัแยกประเภทขยะทั�วไป 
เช่น ขวดแกว้ ขวดพลาสติก 

   -  ผลที�ไดรั้บ  สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มใหข้ยะได ้ขายไดร้าคา 
   -  นาํเงินช่วยเหลือชุมชน (ชุมชนวดับึง  จดักิจกรรมกีฬาของชุมชน) 

    “เงินสนบัสนุนกิจกรรม” 
- โครงการ  Big Cleaning โรงอาหาร  วตัถุประสงคเ์พื�อความสะอาดของโรงอาหาร สร้างความเชื�อมั�น

ใหก้บัพนกังานในเรื�องสุขอนามยั 
- เพื�อสร้างจิตอาสาใหก้บัพนกังาน 

                             -    โครงการ “หนา้บา้นน่ามอง” วตัถุประสงคเ์พื�อความสะอาดบริเวณหนา้บริษทั 
                                                         - เพื�อสร้างจิตสาํนึกและวินยัในการทิ5งขยะของพนกังาน 
                             -  โครงการ 1 วดั 5ส สร้างสุข  วตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริม 5ส สู่สงัคมภายนอกโดยร่วมกบัชุมชน 
                                 ทาํ 5ส กบัวดัปลูกศรัทรา เขตลาดกระบงั 
                              - โครงการไปศึกษาดูงาน 5ส ของบริษทัต่างๆ วตัถุประสงค ์เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้และนาํแนว 

             คิดใหม่ๆ มาปรับใชใ้นกิจกรรม 5ส ของบริษทั KKC 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
I.    การนําปรัชญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใช้ในการปรับปรุง  

ช่วยทาํให้เกิดความคิด   สร้างสรรคจ์ากการร่วมระดมความคิดเห็นของหลายหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ในลกัษณะ
ของ Cross  functional 

S.   นํานวตักรรมความคิดที4ได้มาแข่งขันเพื4อการเรียนรู้นําไปทําประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ 

-  มีการเผยแพร่ความรู้แบ่งปันในรูปแบบของ Knowledge management & Sharing ที�พนกังานทุกคนสามารถเขา้
คน้หาเรียนรู้ไดใ้นระบบ Intranet ของบริษทั 

-   เขา้ร่วมดาํเนินโครงการสร้างและขยายฐานองคค์วามรู้การเพิ�มผลิตภาพเพื�อการเติบโตอย่างย ั�งยืนหรือ      PF-
KM เริ�มในปี 6��� กบัสถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติเพื�อพฒันาทกัษะและเพิ�มขีดความสามารถของบุคลากรและองคก์รใน
ภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการสร้างและขยายองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของประเทศ 

   “ดร. สนัติ กนกธนาพร ผูอ้าํนวยการสถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ สถาบนัเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
พร้อมดว้ย  คุณฉนัทลกัษณ์ มงคล  ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ�มผลผลิตร่วมกบัผูบ้ริหารจาก 5 องคก์รไดแ้ก่ บริษทั กุลธร
เคอร์บี5  จาํกดั (มหาชน) บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั บริษทั สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จาํกดั บริษทั เอ-เบสท ์จาํกดั และบริษทั โออิชิ 
เทรดดิ5ง จาํกดั ในพิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือการดาํเนินการโครงการ “สร้างและขยายฐานองคค์วามรู้การเพิ�มผลิตภาพเพื�อ
การเติบโตอยา่งย ั�งยืน” หรือ PFKM เริ�มในปี 2558 โดยทั5ง 5 องคก์ารจะไดเ้รียนรู้แนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ดา้นการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้ที�ไดจ้ากกิจกรรมการเพิ�มผลิตภาพในองค์กร อนัเป็นการเสริมศักยภาพในการ
ขบัเคลื�อนบุคลากรในทุกระดบั ใหเ้กิดการปรับปรุงการเพิ�มผลิตภาพขององคก์รอย่างต่อเนื�อง ซึ� งโครงการดงักล่าวไดรั้บการ
สนบัสนุนจากระทรวงอุตสาหกรรม ณ สถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ” 

 
                   โดยบริษทัไดน้าํเสนอวิถีการทาํงานขององคก์รดว้ย KK Innovation ดงันี5  

I-Improvement การนาํเครื�องมือที�ใช้ในการปรับปรุงและเพิ�มผลิตภาพมาใชใ้นการทาํงานและ
พฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื�อง 

N-Norm การสร้างบรรทดัฐานของการทาํงาน และเป็นแบบอยา่งที�ดีสาํหรับบุคลากร 
N-New Product การคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็วและทนัเวลา 



 

O-Opportunity การเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคน เรียนรู้และพฒันาตวัเองและองค์กร การเปิด
โอกาสให้พนักงานเสนอเรื� องราวดี ๆ ต่อองค์กร การแข่งขนั และการนาํเสนอ
ผลงานต่าง ๆ 

V-Value การนาํกิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมร่วมกนัของคนในองคก์ร 
A-Attitude การสร้างทศันคติที�ดีต่อการทาํงานในหนา้ที�รับผิดชอบ ทศันคติที�ดีต่อองคก์ร 
T-Technology มุ่งเนน้ใหพ้นกังานไดคิ้ดคน้และสร้างนวตักรรมใหแ้ก่องคก์ร 
E-Ethic การปลูกฝังความซื�อสตัยแ์ละคุณธรรมในการทาํงานต่อเพื�อนร่วมงานในองคก์ร 
 

-    การดาํเนินงานปรับปรุงกระบวนการ โดยการจดัการความรู้ ไดป้ระยุกตใ์ชก้ระบวนการจดัการความรู้หรือ 
KM Process 7 ขั5นตอน ดงันี5  

1. การบ่งชี5ความรู้ เป็นการกาํหนดเป้าหมายของการจดัการความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา เป็นการรวบรวมความรู้จากผูเ้ชี�ยวชาญ ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

และมีประสบการณ์กบัความรู้ในกระบวนการนั5น 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ มีการจดัเกบ็องคค์วามรู้ในคู่มือการปฏิบติังาน (Work Instruction) 
4. การประมวลและกลั�นกรองความรู้ ให้ผูเ้ชี�ยวชาญในกระบวนการพิจารณากลั�นกรอง และมีการนํา

ความรู้ที�ไดไ้ปทดลองปฏิบติั และติดตามผลการปฏิบติั 
5. การเขา้ถึงความรู้ เผยแพร่กระบวนการทาํงานที�ไดรั้บการปรับปรุงเป็นมาตรฐานการทาํงานที�ถูกตอ้ง ติด

ประกาศในพื5นที�ปฏิบติังาน จดัทาํศูนยก์ารเรียนรู้ และมุมความรู้ใหพ้นกังานไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน ์
6. การแบ่งปันและแลกเปลี�ยนความรู้ การฝึกอบรมที�หนา้งาน พร้อมกบัให้พนงังานปฏิบติังานที�ถูกตอ้ง 

ช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาแนะนาํโดยหวัหนา้งาน 
7. การเรียนรู้ มีการติดตามการปฏิบติังานของพนกังานว่าไดน้าํความรู้มาใชป้ฏิบติังานหรือไม่ โดยกาํหนด

แผนการติดตามประเมินผลพนกังานจากการสงัเกตการทาํงาน 
 


