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โตโยต้า น า Productivity พัฒนา SME ไทย 

 

 เมื่อกล่าวถึงกิจกรรม CSR หลายทา่นอาจคุ้นเคยกับกิจกรรมทีท่ ากันเป็นประจ าเกือบทุกองค์กร เช่น การมอบเงิน
บริจาค การมอบสิ่งของ หรือการปลูกต้นไม้ แตส่ าหรับกจิกรรม CSR ที่ทุกท่านก าลังจะได้ท าความรู้จกันี้ เป็นอีกก้าวท่ีส าคัญ
ของการน าเอา Productivity หรอืการเพิ่มผลิตภาพ เข้ามาผสมผสานกับการด าเนินกิจกรรม CSR ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด ได้คิดริเริ่มที่จะน าเอาความรู้ที่ท าใหอ้งค์กรประสบความส าเร็จ และความสามารถของบุคลากรที่
เกษียณอายุงานแล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยต่อลมหายใจของธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ให้กลับพลิกฟ้ืนข้ึนมาอย่าง
แข็งแกร่งและยั่งยืนได้อีกครั้ง  

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด เป็นบริษัทผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม 2505 ด้วยทุนจดทะเบียน 7,520 ล้านบาท มีก าลังการผลิต 750,000 คัน/ปี และมีจ านวนบุคลากร 18,400 คน 
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลติทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงงานส าโรง จงัหวัดสมุทรปราการ โรงงานเกตเวย์ และโรงงานบ้านโพธ์ิ 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหลักการในการด าเนินงาน คือ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง เคารพและ
ยอมรับผู้อื่น ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสงูสุด รับผดิชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท โตโยต้า ทั่วโลก มีแนวคิดในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสรา้งพัฒนาการทางสังคม อันเป็น
ปรัชญาของ มร. ซากิชิ โตโยดะ ผูก้่อตั้ง ซึ่งได้ริเริม่ไว้ บริษัท โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย ไดย้ึดถือแนวความคิดนี้ และน ามาเป็น
พันธกิจหลักขององค์กรตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีท่ีไดด้ าเนินงานในประเทศไทย 

 

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า กุญแจส าคัญของความส าเร็จ 

สิ่งที่ท าให้โตโยต้าประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินธุรกิจมาจนถึง 50 ปี และจะก้าวต่อไป คือ ระบบการผลิตแบบ
โตโยต้า หรือ Toyota Production System (TPS) ซึ่งประกอบดว้ย 2 เสาหลัก เสาที่หน่ึง คือ ระบบการผลิตแบบ Just In 
Time ผลิตของในจ านวนที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ เพื่อไม่ใหม้ีสินค้าคงคลังหรือมีแต่ให้เหลือน้อยท่ีสุด เสาทีส่อง คือ  
JIDOKA การควบคุมตนเองโดยอัตโนมัต ิ ทั้งสองเสาจะช่วยกันพยุงให้ระบบการผลติของโตโยต้าท างานได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และลดต้นทุน สิ่งส าคญัอีกอย่างคือ พื้นฐานของ TPS นั่นคอื Kaizen การมีจิตส านึกท่ีจะ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัโตโยต้าแล้วทั้งหมดนี้คือสิ่งท่ีท าให้โตโยต้าประสบความส าเร็จ จึงได้มีการถ่ายทอดปรัชญา TPS 
ให้แก่ผู้ผลิตช้ินส่วนและผู้แทนจ าหน่ายมาโดยตลอด เพื่อให้เติบโตเคยีงคู่กันไป  
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ในการด าเนินธุรกจิเป้าหมายส าคญั คือ ก าไร วิธีการหาก าไรง่าย ๆ คือ การขึ้นราคาสินค้า แต่ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
การท าให้สินค้าราคาต่ าที่สุดเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะคู่แข่งเช่นกัน ดังนั้นการขึ้นราคาไม่สามารถท าให้ธุรกิจของ
บริษัทอยู่รอดได้ สิ่งที่โตโยต้าคดิคอืในการด าเนินธุรกิจจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ คือ ต้นทุน และก าไร การเพิ่มก าไรไม่ได้
มุ่งเน้นไปท่ีการขึ้นราคา แต่การสร้างก าไรเพิ่มเติมนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุน ซึ่งจุดนี้เป็นหัวใจส าคัญของปรัชญา TPS 
อย่างที่กล่าวไว้ว่าพ้ืนฐานของ TPS คือ การมีจิตส านึกท่ีจะปรับปรงุอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญในการปรับปรุงมี 3 ประการ 
ประการแรก คือ คน มุ่งเน้นการสร้าง Mindset จนท าให้มีการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง ต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีอะไรทีด่ีที่สุดส าหรับ TPS และไมม่ีอะไรที่เป็นไปไมไ่ดส้ าหรับ TPS ประการสุดท้ายจะต้องมีการสร้างมาตรฐาน
การท างานโดย Visualization และ Daily Management ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดความสามารถในการผลิตสูงสุด ไม่มีของเสีย
จากการผลิต และส่งมอบได้ตรงเวลา ไม่มสีินค้าคงคลังหรือมีแต่ใหเ้หลือน้อยท่ีสดุ แนวคิดนีเ้ป็นสิ่งทีโ่ตโยต้าถ่ายทอดใหผู้้ผลิต
ช้ินส่วน เพื่อให้สามารถท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ มีต้นทุนท่ีต่ าลง ส่วนผู้แทนจ าหนา่ยก็ได้จดัท าโครงการต่าง 
ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้ TPS ไม่ว่าจะเป็นโครงการเช็คระยะฉับไว การบริหารคลังอะไหล่ และหลักการปรัชญาลูกค้าเป็นที่หน่ึง  

หลักการส าคัญของ TPS ที่ควรตระหนักและใส่ใจอยูเ่สมอ 

 ต้องช่วยกันก าจัดความสญูเปล่า  
 ความสญูเปลา่ไมจ่ าเป็นต้องมีมูลคา่มากมาย 

 ต้องผลิตสินค้าด้วยคณุภาพ ให้ลูกค้ามีความสุขท่ีได้ใช้สินคา้ 

 ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ 

ในยามสถานการณ์ทางธุรกิจเป็นปกติ TPS จะช่วยให้เราเพิ่มผลผลิตได้อย่างเป็นระบบ แต่ในยามทีส่ถานการณไ์ม่
ปกติเกิดขึ้น TPS ก็จะสอนให้เรารบัมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้นน้ันได้อย่างทันท่วงที  

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ไมเ่พียงแต่มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตที่ใส่ใจในการพฒันาคุณภาพ 
แต่ยังให้ความส าคัญกับความรับผดิชอบทางสังคมในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีท่ีผ่านมา 
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CSR ในครึ่งศตวรรษแรก 

ในช่วงปี พ.ศ. 2505 ถึง ปี พ.ศ. 2555 ครึ่งศตวรรษแรกของการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โตโยตา้ได้ด าเนินกิจกรรม
ในลักษณะการบริจาคและการสนบัสนุนด้านการศึกษา และได้ขยายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบของธุรกิจ เช่น การรณรงค์
ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” ที่ด าเนินงานมาแล้วกว่า 27 ปี และ การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท างาน นอกจากน้ียังได้มี
การจัดตั้ง มูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหแ้ก่ผู้ที่ขาดแคลนในท้องถิ่นทรุกันดาร และให้การสนับสนุนองค์กร
สาธารณกุศลที่ท างานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

ยกตัวอย่างโครงการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อแสดงความขอบคณุต่อคนไทย รวมถึงส่งเสริม
นโยบายของภาครัฐ เช่น ด้านความรับผดิชอบของธุรกิจ กิจกรรม “ทศวรรษแห่งการลงมือท าเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ภายใต้
โครงการถนนสีขาว และด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสรมิ “สังคมคาร์บอนต่ า” ให้แก่สังคมไทย โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า และ ชุมชน  มาร่วมสร้างวงเวียนและถนนตน้แบบที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ภายใต้
แนวคิด Eco Safety Road โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนและหลกัภูมิสถาปตัย์ ซึ่งน าองค์ความรู้
ทางด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดวางองค์ประกอบทางธรรมชาติ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมใหม่ เช่น การใช้สี Photo Catalytic ที่มี
คุณสมบัติดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการน าวสัดรุีไซเคิล มาเพิ่มมติิการตกแต่งบริเวณพื้นที่ และค านึงถึงเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ซึ่งได้ปรับปรุงถนนต้นแบบไปยังภูมภิาคต่าง ๆ  

 

 
 

ต่อมา โตโยต้าไดย้กระดับการด าเนินงานความรับผิดชอบของธุรกิจ ภายใต้แนวคิด การบูรณาการความร่วมมือตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจ “Integrated CSR Across Value Chain” โดยขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกจิได้แก่ ผู้แทน
จ าหน่ายและผูผ้ลติชิ้นส่วนโตโยต้า รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ แนวทางการบูรณา
การความร่วมมือในการท า CSR นี้ สามารถช่วยให้โตโยต้าขยายผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมไดอ้ย่างทั่วถึงและรวดเร็ว อันเป็น
ผลจากการที่มีเครือข่ายการด าเนนิงานกระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ 
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“โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน”์ พลิกฟ้ืนลมหายใจธุรกจิชมุชน  

ในฐานะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โตโยต้า มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจาก
แนวคิดทีว่่า สังคมที่เข้มแข็งจะสามารถช่วยให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง  

ล่าสดุ ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีฉลองการด าเนินงานครบ 50 ปีในประเทศไทย บริษัทได้ประกาศนโยบายในการเป็นผู ้
“ขับเคลื่อนความสุข” สูส่ังคมไทย พร้อมยกระดับการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ให้เหนือกว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้วยการมสี่วนร่วมในการน าพาสังคมไทยเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันหมายถึงการน าศักยภาพขององค์กรทีม่ี 
มาร่วมพัฒนาประเทศใน 3 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ ซึ่ง ณ เวลานั้น ยังขาดการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม บริษัทจึงไดม้ีแนวคิดในการน าความรู้ขององค์กรมารเิริ่มโครงการนวัตกรรม
สังคมรูปแบบใหม่ เพื่อเติมเตม็การพัฒนาสังคมให้ครบทั้ง 3 มิติอีกด้วย 

 

 

 

โครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพฒัน์ เกิดจากแนวคิดที่จะน าพาสังคมไทยเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยโตโยต้ามีองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และ 
วิถีโตโยต้า ที่จะช่วยใหส้ามารถด าเนินธุรกิจได้โดยการผลติสินค้าที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ า บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะน าความรูเ้หล่านี ้
มาสรา้งให้เกิดเป็นนวตักรรมสังคมขององค์กร เพื่อช่วยพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โครงการนี้อยูภ่ายใต้การดูแลของหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ นั่นคือ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Department) อยู่ภายใตส้ายงานการตลาด แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง คือ
ความรับผิดชอบกิจกรรม CSR ทั้งหมดของบริษัท และส่วนท่ีสอง คือ โครงการนวัตกรรมสังคม ที่แบ่งออกเป็นสองส่วนย่อย ได้แก ่
ส่วนย่อยที่หนึ่ง คือ โรงสีข้าวรัชมงคล ซึ่งเป็นโรงสีข้าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับโตโยต้าด าเนินงาน 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนย่อยทีส่อง คือ โครงการ โตโยต้า ธรุกิจชุมชนพัฒน์ ซึ่งมีพนักงานท้ังหมด 
9 คน เป็นพนักงานประจ า 6 คน และพนักงานเกษียณ 3 คน โตโยต้ามองว่าพนักงานเกษียณเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มี
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ประสบการณ์ในการปรับปรุงท่ีมีการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดใหพ้นักงานเกษียณเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน  

จากการศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจพบว่า ธุรกิจชุมชน เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจท่ีเป็นรากฐานส าคัญของประเทศ คิดเป็น
มูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท (25% ของ GDP ของประเทศ) แต่ในปัจจุบันพบว่า ธุรกิจชุมชนสามารถอยูร่อดได้เพียง 5% โตโยต้า จึงได้
ริเริม่โครงการนวัตกรรมสังคม “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใน
แต่ละชุมชน เพิม่อัตราการอยูร่อดและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด ช่วยกระจายรายได้แกป่ระชาชนและธรุกิจที่เกี่ยวข้อง 
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม และที่ส าคัญทีสุ่ดคือการไดเ้ห็นคนไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้อยา่งมั่นคง 

บริษัทฯ ก าหนดเปา้หมาย ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมืออาชีพ คือ สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพโดยมตี้นทุนต่ า สามารถสง่สินค้าไดต้รงเวลา และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากโตโยต้า ให้แก่ธุรกิจชุมชนอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนของตน ในลักษณะของการด าเนินงานเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยในขั้นต้น บริษัทมีแผนท่ีจะขยายผลโครงการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์
เรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ในภูมิภาคต่าง ๆ  

ปัจจัยส าคญัที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ คือ การที่ธุรกจิชุมชน มีความเข้าใจถึงที่มาท่ีไปในการแกไ้ขแต่ละปัญหาของ
ธุรกิจ สามารถค้นหาสาเหตุทีแ่ท้จริงของปัญหาและสามารถวิเคราะห์ปญัหาเพื่อท าการแกไ้ขได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ใหผู้้อื่นเข้าใจได ้

ดังนั้น กลยุทธ์หลักของโครงการนี ้คือ การสื่อสาร เพื่อปลูกฝังและท าให้ธุรกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักการ
ของโตโยต้า พร้อมน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง โดยในการด าเนินงานบริษัทจะส่งบุคลากรของโตโยต้าและผู้แทนจ าหน่ายในพื้นที่ เข้ากระตุ้น
และปลูกฝังให้ธุรกิจชุมชนเกิดวัฒนธรรมในการคิดปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง ภายใต้หลัก Kaizen หรือ “การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง” จากการกระตุ้นใหเ้กดิการสื่อสารในองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมกันหาปัญหาและ
หาแนวทางปรับปรุง  

ในการถ่ายทอดความรู้นั้น โตโยต้าได้น าองค์ความรู้ในโรงงานอุตสาหกรรม มาปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะกับการสื่อสารกับ
ผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้ขั้นตอน “รู้ เห็น เป็น ใจ” ได้แก่ การให้รู้ถึงปัญหา เห็นแนวทางแก้ไข ท าเป็นด้วยตนเอง และ เข้าใจใส่
ใจในการด าเนินงาน โดยจะมีบุคลากรจากโตโยต้าให้ค าแนะน าในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าภายหลังกระบวนการพัฒนาธุรกิจ
เสร็จสิ้น ผู้ประกอบการจะสามารถด าเนินงานต่อได้ด้วยตนเอง  

 

 
 
โดยในระยะแรกนี้ โตโยต้าจะประเมินผลความส าเร็จของโครงการ ผ่าน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ความสามารถในการผลิต 

(Productivity) การส่งมอบงานตรงเวลา (Delivery) การควบคุมคณุภาพ (Quality Control) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory 
Management) และ การบริหารต้นทุนในกระบวนการ (Work In Process Cost) จากนั้นจะให้ผู้ประกอบการท าการรักษา
มาตรฐานพร้อมปรับปรุงธุรกิจต่อด้วยตนเอง โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีจากโตโยต้าเข้าติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจนั้น ๆ สามารถ
ด าเนินการไดด้้วยตนเองอย่างแท้จริง 
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โครงการน าร่องแห่งแรก ธุรกิจชมุชนเสื้อโปโลฮาร์ท  

 ธุรกิจชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอรต์แวร์ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งข้ึนเพื่อพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มสตรีใน ต.
รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีเจ้าของธุรกิจ คือ คุณรสวรรณ จงไมตรีพร สินค้าหลักของธุรกิจชุมชน คือ เสื้อโปโล
ในแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีจ าหนา่ยทั้งหน้าร้าน และสินค้าทีลู่กค้าสั่งผลติเฉพาะแบบ 

 ก่อนเข้าร่วมโครงการนี้ ธุรกิจชุมชนมีการท างานอย่างไม่เป็นระบบขาดการวางแผนการท างาน มีความสญูเสยี
มากมายจากสินค้าด้อยคณุภาพ สญูเสยีลูกค้าจากการผิดนัดการส่งมอบทั้งที่บางช่วงโรงงานยังสามารถผลิตสินค้าได้ มสีินค้าคง
คลังกองใหญท่ี่มมีูลคา่มหาศาล และขาดระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 

 จนกระทั่ง โตโยต้า ได้จัดท าโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” จึงได้ความร่วมมือจากตัวแทนจ าหนา่ยทั่ว
ประเทศค้นหาธุรกิจชุมชนที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งธุรกจิชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จังหวัดกาญจนบรุี ได้รับ
คัดเลือกเป็นโครงการน าร่องแห่งแรกของประเทศไทย สาเหตุเพราะสิ่งที่ธุรกิจชุมชนแห่งนีต้้องการหรอืยังขาดอยู่นั้นตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ นั่นคือ การเข้าไปช่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานใหด้ีขึ้น 

โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโตโยต้าและธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้คือ 

 ธุรกิจชุมชนต้องเปิดเผยข้อมลูครบถ้วนไม่ปิดบัง หากเปดิเผยไม่ครบจะไมส่ามารถท างานได้  
 ธุรกิจชุมชนต้องส่งคนลงมาท างานร่วมกัน บริษัทไม่ได้ท าให้แต่จะแนะน าให้ว่าเรื่องนี้ควรแกไ้ขอย่างไร 

 เมื่อปรับปรุงการท างานไดส้ าเร็จตามตัวช้ีวัด 5 ข้อแล้ว ธุรกิจชุมชนจะต้องเปิดเป็นศูนย์เรียนรูต้่อไป 

จากตัวอย่างโครงการน าร่องแห่งแรก ธุรกิจชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จังหวัดกาญจนบุร ีโตโยตา้ได้ร่วมกับผู้แทน
จ าหน่าย โดยน าหลักวิถีแห่งโตโยต้า มาสนับสนุนธุรกิจชุมชนให้แขง็แกร่งด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1    รู้    รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ ภายใต้หลัก TPS 
เข้าส ารวจภาพรวมของธุรกิจ ตั้งแต่แผนผังในโรงงาน กระบวนการทางธุรกิจ เจาะลึกปัญหา ส ารวจข้ันตอนการ
ท างานอย่างละเอียด โดยสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลที่แท้จริง จากนั้นจึงสรุปปัญหาและวิเคราะห์ตามหลัก 
TPS และก าหนดเป้าหมายใหม่ตามดัชนีช้ีวัด 5 ข้อ ดังนี้      
 
1. ความสามารถในการผลิต / เทา่กับการเพิ่มรายได้ / พบว่ามเีพียง 49% 
2. การควบคุมคณุภาพสินค้า / เทา่กับการลดต้นทุน / พบว่าสญูเปลา่ไป 8.5 ล้านบาทต่อปี 
3. การส่งมอบงานตรงเวลา / เท่ากับการสร้างความเป็นมืออาชีพ / พบว่ามีการส่งมอบล่าช้า 25% 
4. สินค้าคงคลัง / เท่ากับการเพิ่มก าไร / พบว่ามตี้นทุนจมจากสินคา้คงคลัง 3.7 ล้านบาท 
5. ต้นทุนในกระบวนการ / เท่ากบัการเพิ่มก าไร / พบว่ามีต้นทุนในกระบวนการสูงถึง 2.5 ล้านบาท  
 
ขั้นที่ 2    เห็น    เห็นแนวทางแก้ไขตามหลัก Kaizen 
เริ่มต้นการมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านการสร้างบอรด์ควบคมุงานและบอรด์วิเคราะห์งาน เพื่อให้ทราบ
ภาพรวมของธุรกิจ จุดที่เกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไข สนับสนนุให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง ผ่านมาตรฐาน
การประชุม เช่น การประชุมออเดอร์ การประชุม QC การประชุมฝ่ายขาย และการประชุมประจ าเดือน โดย
เน้นการตดัสินใจเป็นทมี ก าหนดจดุ Kaizen จากการเห็นปญัหานี ้ 
 
ขั้นที่ 3    เป็น    ท าเป็นด้วยตนเอง ตามหลัก Kaizen และพอเพียง 
สามารถแก้ไขปัญหาเป็นได้ด้วยตัวเอง โดยเบื้องต้นโตโยต้า และผู้แทนจ าหน่าย ได้เข้ามาสร้างกระบวนการ การ
เรียนรู ้และการ Kaizen เป็นตัวอย่างให้ก่อน เช่น การปรับปรุงงานคอขวดที่กระบวนการเย็บ การปรบัปรุงการ
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ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้โต๊ะไฟ การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลงั จากน้ันจึงได้ออกแบบฟอร์ม เพื่อให้
เรียนรู้และสามารถท า Kaizen เป็นได้ด้วยตัวเอง  
 
ผลการด าเนินงาน 

 ความสามารถในการผลติเพิ่มขึ้นจาก 49% สูงขึ้นถึง 88%  
 มูลค่าของเสยีที่เกิดจากสินค้ามีต าหนิ สามารถลดลงได้ถึง 28 เท่า 
 การส่งมอบงานลา่ช้า ลดลงเหลือไม่ถึง 5%  
 ต้นทุนจมจากสินค้าคงคลังจาก 3.7 ล้านบาท ลดเหลือเพียง 1.1 ล้านบาท  
 ต้นทุนในกระบวนการลดลงถึง 1 ล้านบาท 

 
ขั้นที่ 4    ใจ    เข้าใจ ใส่ใจ และถูกใจ ตามหลักปรัชญาลูกค้าเป็นที่หน่ึงจากวิถีแห่งโตโยตา้ 
โตโยต้าได้สร้างวัฒนธรรมการ Kaizen โดยให้บุคลากรของธุรกิจชุมชน เข้าใจงานของตนเอง มีการสื่อสารร่วมกัน 
สร้างความใส่ใจให้กับผู้บริหาร โดยมีมาตรฐานการตรวจงานประจ าวัน และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและสวสัดิการ
พนักงาน สุดท้ายคือ ถูกใจลูกค้า โดยผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ และส่งมอบไดต้รงเวลา  
 

 

 

การท า Kaizen ทางธุรกิจ ส าหรับ Kaizen เป็นภาษาญีปุ่่นมีความหมายว่า การปรับปรุงอย่างไม่มีทีส่ิ้นสดุ เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในกระบวนการผลิตแบบโตโยต้าทีเ่รียกว่า Toyota Production System (TPS) การเริ่มต้น คือ จะต้องคน้หาปัญหา แล้วดูว่าการ
ปรับปรุงนั้นควรจะท าอะไร และสามารถท าอะไรได้บ้าง 

การเข้าไปท า Kaizen กับธุรกิจชุมชนจะต้องท าการส ารวจภาพรวมของธุรกิจเบื้องต้นว่าธุรกิจนั้นมีปญัหาอะไรเกิดขึ้น
บ้าง กระบวนการนี้เรียกว่า Pre Kaizen Survey เมื่อทราบปัญหาเบื้องตน้แล้วต้องเอาปัญหาต่าง ๆ เหล่านัน้มาเรียงตาม
ความส าคญั สิ่งที่จะท าให้เห็นได้ชัดเจนก็คือ การจดัท าบอร์ดขนาดใหญ่เรยีกว่า Visualization ซึ่งในบอร์ดนั้นจะมตีารางการผลิต 

ตารางการควบคุมคณุภาพ และตารางการส่งมอบสินค้า ซึ่งหัวหน้างานรวมทั้งพนักงานสามารถท่ีจะ Daily Management มีการ
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ประชุมกันต่อหน้าบอร์ด เพื่อที่จะรับรู้ร่วมกันว่าการแกไ้ขปัญหาควรท าอย่างไรในแตล่ะวัน เมื่อท าการแก้ไขไปในและขั้นตอน
แล้วก็จะมีการท าเป็นมาตรฐานเพือ่ไม่ให้ข้อบกพร่องเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อีก 

  

ขั้นตอนการท า Kaizen  

ส ารวจเบ้ืองต้นก่อนการ Kaizen -> ปรับปรุงด้วยการมองเห็น -> ยั่งยืนด้วยการตรวจงานประจ าวัน 

 

จากการท าโครงการน าร่องน้ี พบว่าสามารถลดต้นทุนในการท าธุรกิจได้มากกว่า 50% วันน้ีหากชุมชนขายสินค้าอยู่ที่ 
180 บาท โดยมีต้นทุน 150 บาท จะมีก าไร 30 บาท แต่หลังจากการใช้ TPS และ Kaizen เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และต้นทุน
จม ท าให้ต้นทุนลดลงเหลือ 120 บาท จะท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นเป็น 60 บาท ก าไรดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เพื่อเป็นสวัสดิการ ตอบ
แทนพนักงาน และชุมชน แต่ด้วยปัจจัยในอนาคตอื่น ๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีก าลังจะเกดิขึ้น คู่แข่งสามารถผลิต
สินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่า เช่น การตั้งราคาขายในตลาดเพียง 150 บาท แต่ด้วยต้นทุนที่เกิดจากการท างานภายใต ้TPS 120 บาท 
จะท าให้ชุมชนยังคงมีก าไร 30 บาทเท่าเดิม และยังสามารถตั้งราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งได้อีกด้วย 

หลังจากการส่งมอบโครงการแล้วบริษัทจะมีกระบวนการติดตาม เพือ่ให้ธุรกิจชุมชนได้ทราบว่าเขาสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง ตั้งแต่ส่งมอบโครงการไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้มีการตดิตามตลอดทุก ๆ 3 เดือน เป็นประจ า 

 

ความรู้สึกจากเจ้าของธุรกิจชุมชนและพนกังาน 

คุณรสวรรณ จงไมตรีพร (เจ้าของธุรกิจ) 

ก่อนท่ีโตโยต้าเข้ามา เราไมรู่้เลยว่าจะต้องท างานอย่างไร งานเราจะท ายุ่งเหยิง ไมม่ีระบบ การท างานไมเ่ป็นระบบ ส่งมอบ
ลูกค้าไม่ทัน ไม่มีการวางแผนการผลิต แต่หลังจากโตโยตา้เข้ามา ท าให้การท างานเราเป็นระบบมากขึน้ ตรวจเช็คงานได้ ทั้งการ
ส่งมอบรายวัน สต๊อครายวัน มีการประชุมมิตติ้งออเดอร์ มิตติ้ง QC สามารถลดการสญูเสีย สิ้นเปลือง ด้านวัตถุดิบ ส่งมอบ
ลูกค้าได้ทันตามเวลา ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง พนักงานมีความสุขมากข้ึน 

 

คุณรัชนู น้อยเผ่า (พนักงาน)  

เวลาลูกค้ามาสั่งออเดอร์ ก็ท าให้เรารู้สึกว่าเราจะท าให้ลูกค้าทันไหม มีความรูส้ึกว่ารับไปก่อนดีกว่า โตโยต้าเข้ามาช่วยในการ
วางระบบของเรา มีบอรด์ตดิตามงานเข้าออกของเรา ท าให้เรารูป้ัญหาทุกกระบวนการว่าปญัหาเกิดจากจุดไหนบา้ง เรามีความ
มั่นใจในการรับงานว่าเราจะสามารถผลติงานให้ลูกค้าไดต้ามทีลู่กค้าต้องการ 

คุณกาญจน์ดา จันทรส์งวน (หัวหน้าฝ่ายผลติ)  

คุณภาพชีวิตในโรงงานดีขึ้น ตอนนี้เป็นมืออาชีพแล้วเพราะว่าตอนนี้งานเข้ามามากข้ึน เกิดจากคุณภาพของงาน และการวาง
ระบบงานท่ีดีขึ้น พนักงานก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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คุณชูศรี เมืองนลิ (พนักงานท่ีรับงานมาท าท่ีบ้าน)  

มีความสุขมาก ได้อยู่กับครอบครัว ได้อยู่กับแม่ ได้อยู่กับพี่กับน้อง อยากจะบอกว่าให้โตโยตา้อยู่ด้วยกนัไปนาน ๆ 

 

กระบวนการส่งมอบความรู ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

โครงการ "โตโยต้าธุรกจิ ชุมชนพัฒน์" เป็นการน าเอาแนวคดิในเรื่องของการท างาน และวิธีการปฏิบัติงานของโตโยต้า
มาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการทีอ่ยู่ในชุมชน ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกิจชุมชนเองนั้นมีความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ผลผลิต
หรือบริการจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น หากแต่ปัญหาที่มคีือการบรหิารจดัการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนและความต้องการของ
ลูกค้า ที่อาจท าให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนเหล่านี้ต้องลดต่ าลงไปอย่างน่าเสียดาย  

  วิธีการหลักท่ีสามารถช่วยเหลือได้ ไม่ใช่การไปสอนอย่างเดยีว แต่เปน็การใช้วิธีแบ่งปันประสบการณ์ ตั้งแต่การ
ส ารวจ การทดลองแก้ไขปญัหา ไปจนถึงการติดตามงาน โดยใช้บุคลากรเกษียณอายุที่มากประสบการณ ์เพื่อให้ได้ท า
คุณประโยชน์ให้กับบ้านเกดิและชุมชน และท าให้เกดิความภาคภมูิใจท่ีมีงานท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หลัง
เกษียณได ้

  ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โตโยต้าได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กับโครงการน าร่องท้ังหมด 2 แห่ง คือท่ี จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดกระบี่ ในป ีพ.ศ. 2558 มีการขยายโครงการเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง คือที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดประจวบครีีขันธ์ ในอนาคตธุรกิจชุมชนทั้ง 5 แห่งนี้ จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของแต่ละภูมภิาค เพือ่รองรับการขยาย
โครงการจากทั่วประเทศ โดยจะมกีารคัดเลือกจากธุรกิจในภูมิภาคตา่ง ๆ ด้วยความช่วยเหลือสนับสนนุจากเหล่าพันธมิตรทาง
ธุรกิจมากมาย ผ่านทางผู้แทนจ าหน่ายในแต่ละพื้นท่ี เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญในทกุด้าน และเพื่อให้แต่ละชุมชน
เติบโตได้อยา่งยั่งยืน 
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คุณวุฒิกร สรุิยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด กล่าว
ว่า 

โตโยต้าเช่ือว่า การสร้างความเจรญิเติบโตทางธุรกิจควบคูไ่ปกับการสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมเปน็สิ่งท่ีต้องท า
ควบคู่กันไป อย่างไรก็ดี การสร้างให้เกิดการพัฒนาอยา่งยั่งยืนในสังคมนั้นไมส่ามารถด าเนินงานไดโ้ดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
เนื่องจากแต่ละองค์กรเองก็มีศักยภาพ ความถนัด และ นวัตกรรมทางความคิดที่แตกตา่งกัน ซึ่งผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ใน
อนาคตองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย จะพร้อมใจกันน าองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้ชุมชนให้สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้  

ผมเช่ือมั่นว่าการด าเนินโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ จะมีส่วนช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของคนไทย
ให้มีจิตวิญญาณของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ Kaizen Spirit เพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะมีมากข้ึนจากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ตลอดจนน าองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาช่วยพัฒนาชุมชนของตน อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก “โครงการ สร้างจิตส านึก ความเขา้ใจการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ระดับองค์กรและระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2558” 

ด้วยการสนับสนุนโครงการจาก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินโครงการ และได้รับความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด  

   

 

 


