
โครงการยกระดับผลิตภาพผูป้ระกอบการ 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์แบบโตโยต้า  

(TPS: Toyota Production System) 
 
ความเป็นมา : 
 โครง กา รยกระดับ ผลิตภาพผู้ ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์แบบโตโยต้าเป็นการปรับปรุงระบบกา
รบริหารผลิต (Production Management System) ที่ใช้
องค์ความรู้ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร และทรัพยากรที่ได้รับ
การพัฒนาจากกิจกรรม TPS ในโครงการ AHRDIP มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการวางระบบบริหารการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพและผลิตภาพ ด้วยวิธีการลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร 
การท างานในแต่ละสถานีตลอดสายการผลิต โดยค านึงถึง
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งในเชิงปริมาณ เวลาและ
คุณภาพของชิ้นงาน ภายใต้การท างานของพนักงานที่
ปลอดภัย  
 ด้วยการนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีความแข็งแกร่ง 
ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบริษัทผู้ประกอบชั้นน าที่ได้
สั่งสมมานานนับสิบ ๆ ปี  สถาบันยานยนต์จึงจัดท าโครงการ
ยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
แบบโตโยต้า โดยทีมท่ีปรึกษาซ่ึงมีประสบการณ์การท างาน
กับระบบบริหารการผลิตโตโยต้าไม่น้อยกว่า  25 ปี ในการให้

ค าปรึกษาแนะน ากับทีมงานขององค์กรอย่างใกล้ชิดแบบพ่ี
เลี้ยง (Coaching) ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
 
วัตถุประสงค์ : 

1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ  
(Productivity) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน เพ่ือให้เป็นรากฐานที่ส าคัญส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน   

1.2 เพ่ือสร้างสม พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากการด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ไว้ในรูปของสื่อการเรียนการสอนต่างๆ    ซึ่งจะช่วยให้การ
เผยแพร่กระจายความรู้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม สามารถท าให้
อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 เพ่ือพัฒนาระบบกลไกรวมถึงองค์กรความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงองค์กรต่างประเทศ 

 
กลุ่มเป้าหมาย : 
 
       ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
รูปแบบการด าเนินการ : 
 การด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย  

 การฝึกอบรมภาคทฤษฏีและชุดจ าลองการ
ปฏิบัติงานจริง 8 Man-day/รอบ 

 การให้ค าปรึกษาแนะน า ณ โรงงาน ไม่น้อยกว่า 12 
Man-day/โรงงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
1) การรับสมัครตั้งแต่มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม2557 
2) การให้ค าปรึกษาแนะน า แบ่งออกเป็น 3 รอบ ๆ ละ 4 
เดือน ดังนี้ 

a. รอบที ่1: กันยายน – ธันวาคม 2556 
b. รอบที ่2: มกราคม – เมษายน 2557 
c. รอบที ่3: พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 

 
หัวข้อการด าเนินกิจกรรม : 

ได้รับการออกแบบตามแนวทางและปรัชญาการผลิต
ของบริษัทโตโยต้าในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบ  (TPS) และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ โดยผู้
เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ที่การปฏิบัติในสถานประกอบการ  เริ่ม
จากคัดเลือก  Model Line เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาในการน า  
TPS ไปปฏิบัติจริง ด้วยทีมงาน/บุคลากรในองค์กรที่ได้รับ
การคัดสรรมาอย่างเหมาะสมตามการท างานที่เก่ียวข้องกัน
ทั้งระบบการผลิต เพื่อเป็นวางรากฐานให้องค์กรสามารถน า
สิ่งที่ได้รับไปขยายผลต่อไปในอนาคต 

โดยการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าคลอบคลุม
ทั้ง 4 ขั้นตอนของระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า ดังนี้ 

1) การควบคุมพ้ืนที่ท างาน (Work Site Control) 
2) การไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) 
3) งานมาตรฐาน (Standardized Work) 
4) ระบบดึง (Pull System) 

 
 สถานที่ด าเนินกิจกรรม : 
- สถานที่ฝึกอบรม : ชั้น 4 อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรม

รายสาขา ซ.ตรีมิตร ถ.กล้วยน้ าไท คลองเตย กทม. 
- สถานที่ฝึกปฏิบัติ : ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมท า

กิจกรรม  
 



โครงการยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์แบบโตโยต้า  

(TPS: Toyota Production System) 

ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   22555577  
(( ระหว่าง ตลุาคม  ระหว่าง ตลุาคม 22555566  ––   กันยายน กันยายน  22555577 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานที่ผ่านมา :  
 
 มีโรงงานเข้าร่วม 289 โรงงาน มีบุคลากรได้รับ
การพัฒนาเป็น TPS Leader 289 คน รวมทั้งมีระดับ
ปฏิบัติการผ่านการอบรมกว่า 2,539 คน ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
ประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต (Productivity) เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 55.00% 

เวลาที่สูญเปล่าในกระบวนการ
ผลิต (Lead Time) เฉลี่ยลดลง  41.67% 

พ้ืนที่ในการท างาน 
(Working Area) เฉลี่ยลดลง  25.53% 

ชิ้นงานในกระบวนการผลิต
(WIP)  เฉลี่ยลดลง  64.94% 

สินค้าคงคลัง (Inventory) เฉลี่ยลดลง 35.97% 
 

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ : 
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจจริง และมุ่งมั่นในการ

พัฒนาสถานประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ตามปรัชญาของ TPS 

2. มีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดข้ึนระหว่างการท ากิจกรรม 

3. มีบุคลากร ทีมงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้ และ
สามารถขับเคลื่อนให้กิจกรรมสามารถด าเนินไปได ้

4. มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการประชุม 
และสถานที่ในการสร้าง Model line 

5. สถานประกอบการต้องไม่อยู่ในกลุ่มกิจกรรม 
TCC (Toyota Co-operation Club) 

วิธีการสมัครและช าระเงิน; 
1. ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัคร / พิจารณาคัดเลือก

คุณสมบัติ 
2. เมื่อผ่านการคัดเลือกช าระ 

ค่าลงทะเบียน 60,000* บาท จากปกติ 100,000 บาท  
         (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 แล้ว) 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
 
คุณเอกชัย  พันธุ์เมธาฤทธิ์ 
แผนกพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ 
โทรศัพท์: 02-712-2414 ต่อ 6701 
โทรสาร (FAX): 02-712-2415 
E-mail: ekachai@thaiauto.or.th, hrd@thaiauto.or.th 
 

 

  

  

  

 

  
          
 เพ่ือ  เพ่ือ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ   และผลิตผล และผลิตผล ((PPrroodduuccttiivviittyy))  
  ลดตน้ทุนการผลิต  ลดตน้ทุนการผลิต  ((CCoosstt  DDoowwnn))  
  จัดส่งทันเวลา (จัดส่งทันเวลา (DDeelliivveerryy  oonn--ttiimmee))  
  พัฒนาทีมงาน พัฒนาทีมงาน ((HHRR  DDeevveellooppmmeenntt))  
  ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า ((CCuussttoommeerr  SSaattiissffaaccttiioonn))  

  

รับสมัครจ ำนวนจ ำกัด 

* ราคาดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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