นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
จากแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ที กําหนดเป็ นพันธกิจ ข้อที ในเรื อง “ดําเนิ นธุ รกิจในแนวทางที
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม และเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน” ประกอบค่านิ ยมของกิจการที ระบุไว้เป็ นอันดับแรก คื อ
“คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทาํ ไม่ส่งของเสี ย” เป็ นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริ ษทั ตืนตัว และมุ่งมันใน
การคิดพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทํางานอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดการเปลียนแปลงทีเป็ นนวัตกรรม ทีจะช่วย
ให้องค์กรเติ บโตได้อย่างมันคงและยังยืนพร้อมต่อการแข่งขันที จะเกิ ดขึ5 นในอนาคต กิ จกรรมที สร้างนวัตกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นดังนี5
1. กิจกรรม Kaizen
เริ มปี 6 7-ปั จจุบนั มีจาํ นวน 9,;6< เรื อง ลดต้นทุนได้ 69,275,682.7 บาท ซึ งได้ดาํ เนิ นการในเรื องทีเกี ยวกับ
คุณภาพ สิ งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน กระบวนการทํางาน การเพิมผลผลิต ลดต้นทุนและกิจกรรม ส
2. การส่ งผลงานเข้ าประกวด
บริ ษทั ได้ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม Kaizen ทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ นและได้รับรางวัล
ดังนี5
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยียม
- ปี 6 6
- ปี 6 9
- ปี 6 <
- ปี 6 a
- ปี 6 8
รางวัล
Silver Award
- ปี 6 h

ผลงานเรื อง Chamfer รู น5 าํ มัน Crank Shaft AZ
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยียม
ผลงานเรื อง เครื องเจาะ Crank case CA
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award
ผลงานเรื อง แขนกลคนไม่ตอ้ ง (เครื อง Transfer stator AW)
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Bronze Award (Kaizen for Office)
ผลงานเรื อง เปลียนเรื องยากให้เป็ นเรื องง่ายด้วยไคเซ็น
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award
ผลงาน เครื องดัดท่อ Shock Loop AZ
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award
ผลงาน เครื องเจาะ Piston Pin AZ
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award
ผลงาน เครื องเชือมท่อ Discharge Muffler AW

รางวัล
Golden Award

3. กรณีศึกษาเด่ น ๆ
กิจกรรมกลุ่มต่างๆ ทีให้ผลในการสร้างสรรค์ พัฒนา ปรับปรุ งด้านต่างๆ ดังนี5
9.7 สิ งแวดล้อม
1. กรณี ศึกษา “แค่ ปรั บย้ ายก็คลายร้ อน” ปรับย้ายพัดลมหน้าเตาอบ DEVER ใหม่มาอยู่มุมด้านขวาสามารถ
ลดลงอุณหภูมิลงจากเดิมได้ 9 องศา C
9.6 เพิมคุณภาพและผลผลิต
1. กรณี ศึกษา “ประแจขันในที4แคบ” ออกแบบจัดทําอุปกรณ์ช่วยงานจากเดิ ม ใช้ประแจปากตายเบอร์ 6;
ทํางานในทีแคบลําบาก ออกแบบอุปกรณ์ใหม่สาํ หรับใช้ในทีแคบ และลดเวลาในการทํางาน 7t นาที

2. กรณี ศึกษา “ลดเวลาการประกอบชุด Terminal” เปลียนขั5นตอนในการประกอบ Terminal สามารถลดเวลา
ในการทํางานจากเดิม 6.;t นาที เหลือเพียง 9t วินาที
3. กรณี ศึกษา “ลดคนลดขั:นตอน” จัดทําตัวปรับสายพานเพือช่วยในการปรับเซ็ท จากเดิมการทํางานต้องใช้
6 คน เหลือเพียง 7 คนและสามารถลดเวลาในการทํางานได้ 6t นาที
9.9 ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร
1. กรณี ศึกษา “INNOVATION” ออกแบบ Tool ใหม่สาํ หรับ Tap Holder สามารถยืดอายุการใช้งานได้ลด
ต้นทุนลงได้ 6 h,<t บาท/ปี
2. กรณี ศึกษา “J.O.M Just one machine” ออกแบบแก้ไข Fixture เครื อง Insert Insuration Cuff ให้สามารถ
ใช้ในรุ่ นอืนได้ ลดคนได้ 7 คน
3. กรณี ศึกษา “ยืดอายุ” ออกแบบ Body ของชุด Punches ใหม่โดยเปลียนขนาดและความแข็ง เพือยืดอายุการ
ใช้งาน สามารถลดต้นทุนลงได้ 67<,ttt บาท/ปี

9.; กิจกรรม ส
- กิ จกรรมธงสี รักษาพื5 นที เป็ นโครงการที มี วตั ถุประสงค์ตอ้ งการให้แต่ละพื5 นที ในโรงงานรักษาสภาพ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามหลัก ส อย่างต่อเนืองโดยวัดผลเป็ นคะแนนจากการตรวจพื5นทีของ
คณะกรรมการ ส และผูบ้ ริ หารโดยใช้ธงสี เป็ นสัญญาลักษณ์ ธงเขียวพื5นทีดีเยียม ธงเหลืองพื5นทีดีปาน
กลาง ธงส้มพื5นทีต้องปรับปรุ งด่วน
- กิจกรรมปรับปรุ งอย่างต่อเนื องมีวตั ถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมปรับปรุ งด้วยหลัก ส 6 เรื อง
ต่อหนึงเดือนเพือกระตุน้ ให้พนักงานมีแนวความคิดพัฒนากระบวนการ
- โครงการเปิ ดบ้านรั บ แขกมี วตั ถุประสงค์ เพื อแลกเปลี ยนความรู ้ ส ระหว่างบริ ษทั ทั5งภาครั ฐและ
เอกชน
- เพือรับรองเสนอแนะจากผูเ้ ข้าเยียมชมนําไปปรับปรุ ง
- เพือกระตุน้ ให้พนักงานในองค์กรตืนตัวอย่างต่อเนื องในกิจการ ส
- โครงการณรงค์การทิ5งขยะแยกประเภท วัตถุประสงค์เพือสร้างวินยั ให้มีการคัดแยกประเภทขยะทัวไป
เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
- ผลทีได้รับ สามารถสร้างมูลค่าเพิมให้ขยะได้ ขายได้ราคา
- นําเงินช่วยเหลือชุมชน (ชุมชนวัดบึง จัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน)
“เงินสนับสนุนกิจกรรม”
- โครงการ Big Cleaning โรงอาหาร วัตถุประสงค์เพือความสะอาดของโรงอาหาร สร้างความเชื อมัน
ให้กบั พนักงานในเรื องสุ ขอนามัย
- เพือสร้างจิตอาสาให้กบั พนักงาน
- โครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” วัตถุประสงค์เพือความสะอาดบริ เวณหน้าบริ ษทั
- เพือสร้างจิตสํานึกและวินยั ในการทิ5งขยะของพนักงาน
- โครงการ 1 วัด 5ส สร้างสุ ข วัตถุประสงค์เพือส่ งเสริ ม 5ส สู่ สงั คมภายนอกโดยร่ วมกับชุมชน
ทํา 5ส กับวัดปลูกศรัทรา เขตลาดกระบัง
- โครงการไปศึกษาดูงาน 5ส ของบริ ษทั ต่างๆ วัตถุประสงค์ เพือแลกเปลียนความรู ้และนําแนว
คิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในกิจกรรม 5ส ของบริ ษทั KKC

I. การนําปรัชญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใช้ ในการปรับปรุ ง
ช่วยทําให้เกิดความคิด สร้างสรรค์จากการร่ วมระดมความคิดเห็นของหลายหน่ วยงานทีเกียวข้อง ในลักษณะ
ของ Cross functional
S. นํานวัตกรรมความคิดที4ได้ มาแข่ งขันเพื4อการเรียนรู้ นําไปทําประโยชน์ ให้ กบั หน่ วยงานต่ างๆ
- มีการเผยแพร่ ความรู ้แบ่งปันในรู ปแบบของ Knowledge management & Sharing ทีพนักงานทุกคนสามารถเข้า
ค้นหาเรี ยนรู ้ได้ในระบบ Intranet ของบริ ษทั
- เข้าร่ วมดําเนินโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู ้การเพิมผลิตภาพเพือการเติบโตอย่างยังยืนหรื อ PFKM เริ มในปี 6 • กับสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ เพือพัฒนาทักษะและเพิมขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรใน
ภาคอุ ต สาหกรรมของกระทรวงอุ ต สาหกรรมเป็ นการสร้ า งและขยายองค์ค วามรู ้ อ ย่ า งเป็ นระบบในการยกระดับ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ
“ดร. สันติ กนกธนาพร ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครื อข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายส่ งเสริ มการเพิมผลผลิตร่ วมกับผูบ้ ริ หารจาก 5 องค์กรได้แก่ บริ ษทั กุลธร
เคอร์บ5 ี จํากัด (มหาชน) บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด บริ ษทั สุ ธี ยูไนเต็ด คาร์ บอน จํากัด บริ ษทั เอ-เบสท์ จํากัด และบริ ษทั โออิชิ
เทรดดิ5ง จํากัด ในพิธีลงนามบันทึกความร่ วมมือการดําเนินการโครงการ “สร้างและขยายฐานองค์ความรู ้การเพิมผลิตภาพเพือ
การเติบโตอย่างยังยืน” หรื อ PFKM เริ มในปี 2558 โดยทั5ง 5 องค์การจะได้เรี ยนรู ้แนวทางการเสริ มสร้างความรู ้ ความสามารถ
ด้า นการสร้ างและขยายฐานองค์ค วามรู ้ ที ได้จากกิ จกรรมการเพิ มผลิ ต ภาพในองค์กร อันเป็ นการเสริ มศักยภาพในการ
ขับเคลือนบุคลากรในทุกระดับ ให้เกิดการปรับปรุ งการเพิมผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื อง ซึ งโครงการดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนจากระทรวงอุตสาหกรรม ณ สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ”
โดยบริ ษทั ได้นาํ เสนอวิถีการทํางานขององค์กรด้วย KK Innovation ดังนี5
I-Improvement
การนําเครื องมือที ใช้ในการปรั บปรุ งและเพิมผลิตภาพมาใช้ในการทํางานและ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือง
N-Norm
การสร้างบรรทัดฐานของการทํางาน และเป็ นแบบอย่างทีดีสาํ หรับบุคลากร
N-New Product
การคิ ดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ วและทันเวลา

O-Opportunity

V-Value
A-Attitude
T-Technology
E-Ethic

การเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคน เรี ยนรู ้ และพัฒนาตัวเองและองค์กร การเปิ ด
โอกาสให้พนักงานเสนอเรื องราวดี ๆ ต่ อองค์กร การแข่ งขัน และการนําเสนอ
ผลงานต่าง ๆ
การนํากิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมร่ วมกันของคนในองค์กร
การสร้างทัศนคติทีดีต่อการทํางานในหน้าทีรับผิดชอบ ทัศนคติทีดีต่อองค์กร
มุ่งเน้นให้พนักงานได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร
การปลูกฝังความซื อสัตย์และคุณธรรมในการทํางานต่อเพือนร่ วมงานในองค์กร

- การดําเนิ นงานปรับปรุ งกระบวนการ โดยการจัดการความรู ้ ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู ้หรื อ
KM Process 7 ขั5นตอน ดังนี5
1. การบ่งชี5ความรู ้ เป็ นการกําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู ้
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ วิเคราะห์สภาพปั ญหา เป็ นการรวบรวมความรู ้จากผูเ้ ชี ยวชาญ ผูเ้ กียวข้อง
และมีประสบการณ์กบั ความรู ้ในกระบวนการนั5น
3. การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ มีการจัดเก็บองค์ความรู ้ในคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
4. การประมวลและกลันกรองความรู ้ ให้ผูเ้ ชี ยวชาญในกระบวนการพิ จารณากลันกรอง และมี การนํา
ความรู ้ทีได้ไปทดลองปฏิบตั ิ และติดตามผลการปฏิบตั ิ
5. การเข้าถึงความรู ้ เผยแพร่ กระบวนการทํางานทีได้รับการปรับปรุ งเป็ นมาตรฐานการทํางานทีถูกต้อง ติด
ประกาศในพื5นทีปฏิบตั ิงาน จัดทําศูนย์การเรี ยนรู ้ และมุมความรู ้ให้พนักงานได้เข้ามาใช้ประโยชน์
6. การแบ่งปั นและแลกเปลียนความรู ้ การฝึ กอบรมที หน้างาน พร้อมกับให้พนังงานปฏิ บตั ิ งานที ถูกต้อง
ช่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษาแนะนําโดยหัวหน้างาน
7. การเรี ยนรู ้ มีการติดตามการปฏิบตั ิงานของพนักงานว่าได้นาํ ความรู ้มาใช้ปฏิบตั ิงานหรื อไม่ โดยกําหนด
แผนการติดตามประเมินผลพนักงานจากการสังเกตการทํางาน

