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. ประวัตแิละความเป็นมาโดยย่อ : 

 บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั โรงงานบา้นโพธ์ิ เริม่ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นโรงงานแหง่ที่ 3 

ของประเทศไทย โดยเป็นฐานการผลติรถกระบะ (Pick Up) และรถเอนกประสงค ์(SUV) 

 โรงงานตัง้อยูท่ี่ ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา เรยีกโดยยอ่วา่ “TMT Banpho” เพื่อท าการขาย
ภายในประเทศและสง่ออกไปยงั 70 ประเทศทั่วโลกในปัจจบุนั นอกจากนัน้ในปี พ.ศ. 2561 ยงัมกีารสง่ออกไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ซึง่ โรงงานบา้นโพธ์ิ เป็นหนึง่ในหา้ของโมเดลโรงงานแหง่ความยั่งยืนของโตโยตา้ ดว้ยคอนเซปตส์ามอยา่ง
หลกัคือ การลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากร ๖Energy & resource reduction) การใชพ้ลงังานทดแทน (Renewable 

Energy utilization) และการเพิม่พืน้ท่ีป่า (Afforestation)  

วิสัยทัศน ์: 

1.) เป็นบรษัิทแกนน าของโตโยตา้ เอเชีย แปซิฟิค และเครอืขา่ยโตโยตา้ทั่วโลก 

2.) เป็นบรษัิทท่ีไดร้บัการยอมรบัและยกยอ่งที่สดุในประเทศไทย 

พันธกิจ : 

1.) สรา้งความแข็งแกรง่ในการปฏิบตัิงาน และสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือระวา่งเอเชียแปซิฟิค 

2.) บรรลกุารเป็นผูน้  าดา้นความพงึพอใจของลกูคา้ และในดา้นสดัสว่นการตลาด 

3.) ก าหนดใหค้วามปลอดภยัเป็นกิจกรรมที่ส  าคญัที่สดุของกิจกรรมรากฐานของบรษัิท 
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4.) สรา้งสงัคมที่มีคณุภาพโดยการท ากิจกรรมที่มีคณุคา่เพื่อสงัคม 

ค่านิยมองคก์ร : 

1. ปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่องโดยการทา้ทายและเปลีย่นแปลง 

2. เคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 

3. ยดึหลกัความพงึพอใจของลกูคา้ 

4. ทุม่เทเพื่อมาตรฐานสงูสดุ 

5. Learning Organization การสรา้งบรรยาการแหง่การเรยีนรู ้

6. รบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

แผนผังองคก์ร โตโยต้า โรงงานบ้านโพธ์ิ  

 มีคณุมจิิโนบ ุ ซงึาตะ ด ารงต าแหนง่ประธานบรษัิท คณุสมคดิ ประดิษฐก าจรชยั เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ดแูลสว่นการผลติ และมีการประสานงานกบัฝ่ายธุรการ ฝ่ายวางแผนองคก์ร  และฝ่ายการตลาด เช่น ดา้นสง่เสรมิการขาย  
ในสว่นของฝ่ายการผลติ จะแบง่เป็นฝ่ายหลกั ๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายบรหิารโรงงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคมุคณุภาพ และจะมีฝ่าย
ประกนัคณุภาพและลอจิสติก อีกดว้ย 

การบริหารจัดการเชิงนโยบาย  

ทางผูบ้รหิารระดบัสงูโตโยตา้จะน าวิสยัทศัน ์  การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ และปัจจยัแวดลอ้ม รวมถงึความ
คาดหวงัของลกูคา้ มาก าหนดเป็นนโยบาย 5 ปีและรายปี เมื่อไดน้โยบายแลว้ ก็จะกระจายไปยงัระดบัฝ่าย เพื่อก าหนด
แผนงานของตนเองและกระจายไปยงัระดบัแผนกตอ่ไป  ส าหรบัแนวทางในการท างาน ปี 2563 โดยคณุสมคดิ EVP ไดเ้นน้ 

เรือ่งการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ผา่นหลกัการท างานท่ีตอ้งมกีารปรบัปรุงเพื่อการเปลีย่นแปลง และสดุทา้ยตอ้งเป็นคนดี
ของสงัคม และในปี 2563  ทางคณุเจรญิชยั VP โรงงานบา้นโพธ์ิ ไดเ้นน้นโยบายการท างาน โดย คิดและท าแบบมืออาชีพ 
ควบคูไ่ปกบัการสรา้งบรรยากาศสนกุและสบายในการท างาน  

นโยบายคุณภาพในปี 2020 ของโรงงานบา้นโพธ์ิ 

 การมุง่มั่นในการท าคณุภาพของรถยนตต์รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ และยกระดบัคณุภาพของกระบวนการ 
ดว้ยการ Proactive ปอ้งกนัการหลดุของของเสยี ดว้ยการ “Final vehicle Audit “ เพื่อใหท้ราบถึงความผิดปกติของ
กระบวนการดว้ยการควบคมุโดย Tendency Graph รวมถึงการท า “Proactive Process Audit “ เพื่อควบคมุและ 
Feedback กลบัไปท่ี สว่นการผลติ 

ซึง่นโยบายทัง้หมดนีไ้ดถ้กูก าหนด KPI และเปา้หมายไวอ้ยา่งชดัเจน โดยการวดัผลที่เก่ียวกบัคณุภาพยกตวัอยา่ง
เช่น  

1) การตรวจสอบคณุภาพก่อนสอ่งมอบโดยใชม้มุมองเดียวกบัลกูคา้: SQA: Shipping Quality Audit  

                (สุม่ตรวจสอบ)  



  2) การตรวจสอบคณุภาพรถประกอบเสรจ็โดยหนว่ยงาน QC: CVI : Complete Vehicle inspection  

    (ตรวจสอบ 100%)   

 

ซึง่นโยบายในระดบัแผนกจะถกูน ามาทวนสอบเป็นรายเดือนวา่สามารถท าไดต้ามเปา้หมายที่ตัง้ไวห้รอืไม ่ และมี
การทวนสอบในระดบัฝ่ายทกุสามเดือน และทกุครึง่ปีในสว่นของระดบัฝ่ายการผลติทัง้หมด เพื่อเปรยีบเทยีบและเป็น
ตวัอยา่งในระหวา่งโรงงานโตโยตา้ทัง้ 3 โรงงาน  

โดยเพื่อจะใหบ้รรลเุปา้หมายตา่งๆ ตอ้งเกิดจากการท ากิจกรรมหลกั ๆ ในระดบัฝ่ายและแผนก และเพื่อรกัษา
มาตรฐาน  มีการบรหิารจดัการรายวนัระดบัหนา้งานในโรงงาน  โดยมีการติดตามการเปลีย่นแปลงของ 4M โดยใช ้บอรด์
ควบคมุการเปลีย่นแปลงและมอบหมายงาน (Assignment board) เป็นเครือ่งมือเพื่อใหห้วัหนา้งาน มอนิเตอรแ์ละ จดัการ
เมื่อพบเจอสิง่ผิดปกติ  (รูปท่ี 1. การบรหิารจดัการเชิงนโยบาย) 

 

 

รูปท่ี 1. การบรหิารจดัการเชิงนโยบาย 

 

2. รายละเอียดการผลิตของโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์  

ในกระบวนการผลติรถยนต ์Toyota มีการตรวจสอบคณุภาพทกุกระบวนการตัง้แตชิ่น้สว่นจาก Supplier ป้ัมขึน้
รูปตวัถงั (Press)  เช่ือมตวัถงั(Welding) การพน่ส(ีPaint) การประกอบชิน้งาน(Assembly) โดยกระบวนการสดุทา้ยคือการ
ตรวจสอบคณุภาพรถ100%จากหนว่ยงาน QC ซึง่ไมเ่พียงแตก่ารตรวจสอบเพื่อคน้หาผลติภณัฑท์ี่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด
เทา่นัน้ Toyota ยงัไดน้ าหลกัการทางดา้น SQC และ DOE มาชว่ยทางดา้นการพฒันาระบบการผลติอีกดว้ยและเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เราจึงมีหนว่ยงาน QA ซึง่จะมีการสุม่ตรวจสอบคณุภาพรถเพือ่คน้หาความบกพรอ่งใน
การผลติและการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าผลติภณัฑท์ี่เราจะสง่ถงึมือลกูคา้นัน้จะเป็นผลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพและเป็นไป
ตามความตอ้งการของลกูคา้มากที่สดุ (รูปท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพในทกุกระบวนการผลติ)  



 

(รูปท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพในทกุกระบวนการผลติ) 
 

3. การประยุคใช้ Toyota’s TQM House 

โตโยตา้ ไดน้ าหลกัการ TQM มาด าเนินกิจกรรมการท างานตา่งๆ คือใหพ้นกังานทกุคนมีสว่นรว่มในการปรบัปรุง
กระบวนการท างานอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านงึถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้เป็นส าคญัอนัดบัแรก  
(รูปท่ี 3 Philosophy of Toyota TQM’s House)  

 

 

 
 

(รูปท่ี 3 Philosophy of Toyota TQM’ s House) 
 

 โตโยตา้โรงงานบา้นโพธ์ิ ไดป้ระยกุตห์ลกัการ TQM เป็น Toyota’s TQM House โดยมีรากฐานจากหลกัการ 
Toyota Production System (TPS) ประกอบดว้ย 2 เสาหลกั คือ 

Just In Time (JIT) เป็นการผลติสิง่ที่ตอ้งการ สง่มอบไดต้ามเวลาที่ก าหนด ในปรมิาณทีต่อ้งการ และมีสนิคา้คงคลงัเหลอื
นอ้ยที่สดุ โดยมีหลกัการท่ีน ามาใชใ้น JIT ไดแ้ก ่



1. ระบบดงึ (Pull System) เป็นการควบคมุเวลา และปรมิาณการเคลือ่นยา้ยวตัถดุบิชิน้สว่นหรอืสนิคา้โดยใช ้
KANBAN 

2. กระบวนการผลติตอ่เนื่อง เพื่อใหป้รมิาณส ารองในคลงัแตล่ะรอบของกระบวนการเหลอืนอ้ยที่สดุ 

3. รอบการผลติ (Takt’ Time) ปรบัปรุงกระบวนการใหใ้ชเ้วลาในการผลติต ่าที่สดุ 

อีก 1 เสาหลกัคือ Jidoka คือหลกัการท่ีใชใ้นการควบคมุคณุภาพ โดยที่พนกังาน และเครือ่งจกัร สามารถทีจ่ะหยดุการ
ท างานไดเ้อง เมื่อสายการผลติเกิดปัญหา ดว้ยเครือ่งมือ 

1. Andon เป็นปา้ยไฟขนาดใหญ่ เพื่อแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบเมื่อเกิดปัญหา 

2. Pokayoke เป็นเครือ่งมือในการปอ้งกนัความผิดพลาด  

ทัง้นี ้Toyota ยงัใชป้รชัญาการท างานคือ Toyota Way ซึง่มีองคป์ระกอบหลกั 2 ประการคือ Continuous Improvement 
(Challenge , Kaizen, Genchi Genbutsu) และRespect to People (Respect, Teamwork) สง่เสรมิใหท้ างานเป็นทีม 
เคารพซึง่กนัและกนั รวมทัง้มคีวามเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั  

 Toyota ใชก้ลยทุธ ์ และเครือ่งมอืตา่งๆ ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อบรรลเุปา้หมายและนโยบายทีก่  าหนดไว ้ เช่น 
QC 7 Tools, ระบบ QA-Network, การวเิคราะหท์างสถิติ SQC หรอืการใช ้JIT เขา้มาชว่ยในการท างานและแกไ้ขปัญหา 
ผา่นการตดิตามความคืบหนา้รายวนั Daily Management เป็นตน้  

การจัดการคุณภาพในปัจจุบนั 

 การปรบัปรุงดา้นคณุภาพ เรามกีารควบคมุคณุภาพทัง้ในกระบวนการผลติเอง  และตรวจสอบ 100% เช็ค ที่ QC  

จากนัน้จะมี QA ที่เป็นเสมือนลกูคา้สุม่ตรวจสอบ หากพบปัญหา จะ feedback ไปยงัหนว่ยงานท่ีท าใหเ้กิดปัญหา จากนัน้
แตล่ะฝ่ายจะท ากิจกรรมปรบัปรุง เพื่อไมใ่หปั้ญหาเกิดขึน้อกี (รูปท่ี 4 การจดัการคณุภาพและการ Feedback ปัญหา) 

โดยมี KPI control 2 ตวั คือ 

การตรวจสอบคณุภาพรถประกอบเสรจ็โดยหนว่ยงาน QC  : CVI : Complete Vehicle inspection  

การตรวจสอบคณุภาพก่อนสง่มอบโดยใชม้มุมองเดียวกบัลกูคา้ : SQA : Shipping Quality Audit  

 



 

(รูปท่ี 4 การจดัการคณุภาพและการ Feedback ปัญหา) 

การปรับปรุงและการยกระดับคุณภาพ 

ซึง่จากนโยบายคณุภาพของโรงานบา้นโพธ์ิ ท่ีผา่นมา มีการปรบัปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยการปรบัปรุงทกุๆ
กิจกรรม จะใชห้ลกั P-D-C-A จนครบวงจร จากนัน้จะถกูก าหนดเป็นมาตรฐาน และใชว้งจร  S-D-C-A   เพื่อรกัษาคณุภาพ 
และพฒันาอยา่งไมม่ีที่สิน้สดุ 

หลงัจากทกุฝ่ายไดร้ว่มกนัพฒันาและปรบัปรุง Quality Result KPI จาก ปี 2016-2019 ดีขึน้ตามล าดบัจากการ
ท ากิจกรรม “Quality Campaign” และผลคณุภาพสามารถไดต้าม Target ที่ตัง้ไว ้แตเ่พื่อใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลกูคา้
ที่เพิ่มมากขึน้ เราจึง Challenge Quality Target เพิ่มขึน้ไปอีก ซึง่จาก Policy เราไดท้ า กิจกรรม FVA Audit และ Proactive 

Process Audit เพื่อใหส้ามารถบรรลเุปา้หมาย KPI SQA ในปี 2020 ใหไ้ด ้  (รูปท่ี 5 การปรบัปรุงและยกระดบัคณุภาพ) 

 

 

(รูปท่ี 5 การปรบัปรุงและยกระดบัคณุภาพ) 

 

 



4. การส่งรถไปขายทีป่ระเทศญ่ีปุ่นและกระบวนการทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 

โด ยในปี พ.ศ. 2561 บรษัิท Toyota Motor Banpho ไดร้บัโอกาสในการผลติรถเพื่อสง่ไปขายที่ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่
เป็นครัง้แรกในฐานะ Toyota Motor Thailand และเป็นผูผ้ลติเพียง 1 ใน 2 ประเทศทั่วโลกเทา่นัน้ท่ีมีการน ารถเขา้ไปขายใน
ประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้ทางญ่ีปุ่ นไมไ่ดน้ าเขา้รถกระบะมาเป็นเวลานาน จึงเป็นความทา้ทาย และเป็นท่ีคาดหวงัของลกูคา้
ญ่ีปุ่ น และมีขอ้ก าหนดตา่งๆนัน้มีความเขม้งวดตา่งจากประเทศอื่นเป็นอยา่งมาก 

 

ข้อก าหนดของรถทีส่่งขายญ่ีปุ่นและความคาดหวังของลูกค้า 

 เพื่อท่ีจะมั่นใจในคณุภาพรถเป็นไปตามขอ้ก าหนด ตามกฎหมายความปลอดภยั และมาตรฐานของประเทศ
ญ่ีปุ่ น รวมทัง้ตอบรบัความคาดหวงัที่สงูขึน้ ระบบการบรหิารคณุภาพ, การตรวจสอบชิน้สว่น, คณุภาพรถประกอบเสรจ็, 

อปุกรณก์ารตรวจสอบรวมทัง้ระบบการอบรมพนกังานผตูรวจสอบจะตอ้งผา่นการอนมุตัิและทวนสอบจากหนว่ยงาน
รฐับาลญ่ีปุ่ นก่อนท่ีจะขายรถไปที่ลกูคา้ เพื่อจดทะเบียนและสามารถอนมุตัใิชร้ถในถนนประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่สามารถแบง่ได้
หลกัๆเป็นสองเรือ่งคือ 

 

 1) การตรวจสอบคุณภาพรถ: ทางโรงงานผูผ้ลติรถที่จะสง่ไปขายยงัประเทศญ่ีปุ่ น ตอ้งมีหนว่ยงานตรวจสอบ 
ซึง่ตามขอ้ก าหนดของผลติภณัฑแ์ละขอ้กฎหมาย, ความปลอดภยั เป็นตน้ เสมือนเป็นตวัแทนของรฐับาลญ่ีปุ่ น (MLIT: 
Ministry of Land Infrastructure Transport) ซึง่ก าหนดใหผู้ท้ี่จะตรวจสอบรถไดน้ัน้ ตอ้งผา่นการอบรมและสอบผา่นการ
อนมุตัิ จากทาง Japan Master Trainer เทา่นัน้  
2) คุณภาพของรถ: ความคาดหวงัในคณุภาพสขีองรถที่สง่ขายญ่ีปุ่ น จะเทียบเทา่กบัรถที่เป็น Premium Car เช่น Land 

cruiser   (รูปท่ี 6 ความคาดหวงัของลกูคา้ญ่ีปุ่ น) 
 

 
(รูปท่ี 6 ความคาดหวงัของลกูคา้ญ่ีปุ่ น) 

. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

 จากการท่ีสง่รถไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีความคาดหวงัในเรือ่งของมาตรฐาน เทียบเทา่กบัรถพรเีมยีมที่ขายที่ญ่ีปุ่ น 
เช่น รุน่ Land Cruiser .RAV4 ทางโตโยตา้จงึไดม้ีการไปส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ โดยไปเยีย่มและสอบถามตาม
ผูแ้ทนจ าหนา่ยในจงัหวดัตา่งๆ ของประเทศญีปุ่ น และน าเสยีงของลกูคา้มาพฒันาและปรบัปรุงในสว่นของการตรวจสอบ 
ทัง้เรือ่งของวธีิการตรวจสอบ และเครือ่งมือในการตรวจสอบเพิม่เติม เช่นมีการน าไฟ LED มาใชเ้พือ่คน้หาปัญหาสบีนตวั



รถไดด้ียิ่งขึน้ รวมถึงปรบัปรุงไปถึงกระบวนการผลติและพน่สใีนโรงงาน อีกทัง้ยงัรวมถึงการปรบัปรุงชิน้สว่นของ Supplier

อีกดว้ย รวมไปถงึการสง่เสรมิใหพ้นกังานมีจิตส านกึดา้นคณุภาพ เพื่อการผลติรถที่ดี  (รูปท่ี 7 TQM และการปรบัปรุง
คณุภาพรถที่สง่ออกญ่ีปุ่ น) 

 

(รูปท่ี 7 TQM และการปรบัปรุงคณุภาพรถที่สง่ออกญ่ีปุ่ น) 

 

หลงัจากทีเ่ราไดร้บัโอกาสดงักลา่วToyota จงึพฒันาระบบตา่งๆโดยใชห้ลกัการ TQM เพื่อปรบัปรุงส าหรบัการ
ผลติ อาทิการปรบัปรุงในสว่นของการตรวจสอบเพิ่มเติมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทางลกูคา้ญ่ีปุ่ นเช่น 

1. Man Management : การคดัเลอืกบคุลากร , การมอบหมายงานและการตรวจสอบการปฏิบตังิาน
ประจ าวนั , การทวนสอบผูป้ฏิบตัิงาน ซึง่ส  าหรบัรถทีจ่ะสง่ขายญ่ีปุ่ นนัน้ ตอ้งผา่นการอบรมจาก 
Japan Master Trainer อีกครัง้จงึจะสามารถตรวจสอบรถได ้

2. Machine Management (Equipment) : ส  าหรบัเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการตรวจสอบรถญ่ีปุ่ นนัน้จะตอ้ง
มีการยื่นลงทะเบียนกบัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นทกุชิน้ และจะตอ้งควบคมุพรอ้มทัง้มกีารทวนสอบถงึ
ความเที่ยงตรงของเครือ่งมือนัน้ เพื่อใหม้ั่นใจถงึความถกูตอ้งในการตรวจสอบรถ ตัง้แต ่Steel rule 

ไปจนถึง เครือ่งมือตรวจสอบ Parameter ขนาดใหญ่ 

3. Material Management : การควบคมุ Part Quality โดยท า Control Chart เพื่อใช ้Monitoring 

Abnormality และมีการ Sampling check โดย Toyota เพื่อใหม้ั่นใจในคณุภาพของชิน้สว่นท่ีมา
จาก Supplier อกีดว้ย 

4. Method Management : การจดัเตรยีมเอกสารการสอนงาน , การประเมินผล เพื่อใชใ้นการสอน 
อีกทัง้ตอ้งเตรยีมเอกสารในการปฏิบตัิงานเพื่อใหก้ารท างานในทกุกระบวนการเป็นมาตรฐานและ
เหมือนกนัในทกุๆคนัท่ีตอ้งท าการตรวจสอบ  

โดยในเร่ืองที่มีความส าคัญเป็นอยา่งมากตอ่การตรวจสอบน้ันก็คอื ผู้ตรวจสอบ ดังน้ัน Toyota จึงให้
ความส าคญัอยา่งมากตอ่การพฒันาบคุลากร , การเลอืกผูป้ฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด  
มิเช่นนัน้แลว้อาจมีผลตอ่การหยดุการผลติไดเ้ลยทเีดยีว ดงันัน้ในหวัขอ้การพฒันาระบบนัน้ เราขอมุง่เนน้ในสว่นของ Man 

เพื่อเป็นตวัอยา่งในการพฒันาระบบเพื่อรองรบัการผลติรถสง่ไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น 

 



Man Management: การคดัเลอืกบคุลากรใหเ้หมาะสมในกระบวนการตา่งๆ เช่น ผูฝึ้กสอน,  
ผูต้รวจสอบ โดยทัง้นีต้อ้งผา่นคณุสมบตัิ , การเรยีนการสอน , การสอบขอ้เขียนภาคทฤษฎี รวมทัง้ ตอ้งถกูประเมินผา่นการ
ลงงานจรงิแบบ Buddy training อีกดว้ยและเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่พนกังานตา่งๆเหลา่นัน้ยงัสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ ทางหวัหนา้งานจึงตอ้งเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการการท างานของพนกังานโดยการท า Daily Work Control  

1. Daily Job assignment ผา่นทาง Assignment Board รวมถึงพจิราณาการลงงานแทนกรณีคนขาดผา่น 
Versatility Skill Board 

2. การตรวจสอบการปฏิบตังิานเป็นไปตามมาตรฐานการท างานท่ีระบหุรอืไม ่ ผา่นทางการตรวจสอบโดย
ใช ้CCTV เขา้มาชว่ยในวเิคราะห ์อีกทัง้มีการ Audit Method ดว้ย Dummy test เพื่อทดสอบทกัษะของ
ผูป้ฏิบตัิงานอีกดว้ย 

3. การตรวจสอบผูป้ฏิบตัิงานวา่เป็นผูป้ฏิบตัิงานท่ีลงทะเบยีนไวห้รอืไม ่ (ตอ้งผา่นการเรยีนและการ
ทดสอบแลว้เทา่นัน้) โดยใชร้ะบบ Finger Print scanner โดยเป็นระบบที่ทาง QC พฒันาขึน้มาเอง 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่า ผลติภณัฑท์ี่เราตวจสอบนัน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลติภณัฑ ์ 

 

จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดนี ้ในสว่นของคณุภาพ เราก็ยงัพยามยกระดบัขึน้ไปอีก ดว้ยการรกัษาระดบัคณุภาพจากที่ 

ไดป้รบัปรุงไป และยกระดบัคณุภาพใหเ้ป็นท่ีตระหนกัและมจิีตส านกึ ของทกุๆ คนในองกรค ์ซึง่จะ Built in Quality เขา้ไป
ในสว่นของฝ่ายการผลติโดยใชห้ลกัการ PDCA  และ SDCA ในการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหส้ามารถดกัจบัความ
ผิดปกติในกระบวนการของตวัเองไดร้วดเรว็ขึน้ เมื่อทกุคนรว่มแรงรว่มใจกนัเราก็จะสามารถลดของเสยีในกระบวนการและ
ปอ้งกนัของเสยีหลดุไปที่ลกูคา้ไดด้ีขึน้ 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความย่ังยืน 

 โตโยตา้จะประสบความส าเรจ็ไดท้ัง้หมดจะตอ้งประกอบดว้ยสว่นประกอบเสริมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การจดัการทรพัยากรบคุคล 

2. ความพงึพอใจของพนกังาน 

3. การพฒันา Supplier  

4. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

5. รางวลัและประกาศนยีบตัรที่ไดร้บั 

) การจัดการทรัพยากรบุคคล 

 ทางโตโยตา้ไดม้กีารพฒันา ความสามารถของพนกังานโดยใชค้อนเซปต ์70:20:10 คือการเรยีนในหอ้ง 10% โคช้
ช่ิงโดยหวัหนา้ 20% และทีเ่หลอือีก70% ดว้ยการโฟกสัที่หนา้งานจรงิ ซึง่เมื่อพนกังานมีความสามารถที่เพยีงพอแลว้ จะมี
การสง่ไปแขง่ขนั Skill contest ในระดบัโรงงานและสง่เสรมิในระดบั Asia Pacific รวมถงึระดบั Global ที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

และภายในโรงงานยงัมกีารสง่เสรมิการพฒันาทกัษะพนกังานผา่นการท ากิจกรรมเป็นกลุม่ เช่น QCC โดยจะเป็นหวัขอ้ที่
เก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพ นอกจากนีจ้ะสง่เสรมิความตระหนกัในเรือ่งของคณุภาพใหก้บัพนกังาน ดว้ยการจดัตัง้ ศนูย์



การเรยีนรูค้ณุภาพ (Quality Learning Center : QLC) จดุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงเรือ่งคณุภาพ ดว้ย
คอนเซปตค์ือ “Never Repeat the Same Mistake “ ซึง่ในสว่นของศนูยก์ารเรยีนรูน้ีจ้ะมีการเรยีนในเรือ่งของตวัอยา่ง
การท าใหเ้กิดของเสยีในโรงงาน และการจ าลองการท างานท่ีตระหนกัถึงคณุภาพจากพนกังานที่ไดร้บัรางวลั “Quality 

Man” 

) ความพึงพอใจของพนักงาน 

 ในสว่นของความพงึพอใจของพนกังาน มีการส ารวจทกุปี และในสว่นของโรงงานบา้นโพธ์ิ มีแนวโนม้สงูขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง เนื่องจากมีการปรบัปรุงสถานท่ีท างานใหม้ีสภาพแวดลอ้มที่นา่อยูข่ึน้ เพิม่สว่นในการพกัผอ่นและ Toyota โรงงาน
บา้นโพธ์ิ ยงัสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือสรา้งความพงึพอใจใหก้บัพนกังาน เช่น Sport Complex เพื่อให้
พนกังานไดอ้อกก าลงักาย เป็นการสรา้งสขุภาพใหแ้ข็งแรง Medical Center ศนูยก์ารแพทยเ์พื่อรกัษาอาการเจ็บป่วยของ
พนกังานและครอบครวั เบือ้งตน้ และยงัมี ป่า Biotope ที่ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมถงึเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
ระบบนิเวศวิทยา ใหก้บัพนกังานและผูท้ี่มาเยีย่มชมไมว่า่จะเป็นลกูคา้ หนว่ยงานรฐั เอกชน หรอื สมาชิกในชมุชม บรเิวณ
ใกลเ้คยีง เป็นตน้ (รูปท่ี 9 การส ารวจความพงึพอใจของพนกังาน) 

 

(รูปท่ี 9 การส ารวจความพงึพอใจของพนกังาน) 

3) การพัฒนา Supplier  

 ในสว่นของ Supplier ที่สง่ชิน้สว่นใหก้บัทางโตโยตา้ เราก็ไดม้ีการพฒันาไปพรอ้มกบัทางโตโยตา้โดยมีการ
สง่ผา่นความรูไ้ปยงั Supplier ดว้ยทัง้ Supplier หลกัและ Supplier รอง โดยมีการสอนและใหพ้ฒันาดว้ยตนเอง จากนัน้
ทางโตโยตา้จะเขา้ไปดทูี่หนา้งานเพื่อมีการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงรว่มกนั ซึง่การเรยีนรูน้ีจ้ะครอบคลมุทกุเรือ่ง เช่น คณุภาพ , 

TPS , Productivity , Safety, HRD ซึง่หาก Supplier มศีกัยภาพในการผลติและไมป่ลอ่ยของเสยีมาที่โตโยตา้ ก็จะท าให้
คณุภาพเชิงรวมตามหลกัการ TQM ด าเนินไปไดอ้ยา่งยั่งยืนอีกดว้ย 

) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

   นอกจากนัน้แลว้โตโยตา้โรงงานบา้นโพธ์ิยงัใหก้ารช่วยเหลอืและสนบัสนนุสงัคม ผา่นกิจกรรมตา่งๆมากมาย 
เช่นการสนบัสนนุอปุกรณก์ารเรยีน กีฬาใหก้บั โรงเรยีนในชมุชน รวมถงึการรว่มพิธีทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน รวมไปถึงการ
ช่วยเหลอืในชว่งทีม่ีโรค Covid ระบาด ก็ไดม้ีการจดัท า Face shield และอปุกรณป์อ้งกนัทางการแพทยไ์ปมอบใหก้บัทาง
โรงพยาบาลในชมุชนดว้ย รวมทัง้มอบขา้วสารใหก้บัประชาชนชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราผา่นทางผูว้า่ราชการจงัหวดั
ฉะเชิงเทราทัง้นีเ้พ่ือใหโ้ตโยตา้โรงงานบา้นโพธ์ิและชมุชน สามารถเติบโตรว่มกนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

) รางวัลและประกาศนียบตัรที่ได้รับ 



 ผลจากความเพียรพยายามควบคมุ KPI ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ท าใหโ้ตโยตา้โรงงานบา้นโพธ์ิ ไดร้บัรางวลัจากสถาบนั
ภายนอกอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้รางวลัดา้น Quality , Safety, Environment และ ลา่สดุ รางวลัจาก The Prime Minister Industry Award ในปี 
2019  

 

7. ความท้าทายต่อไป 

  โตโยตา้โรงงานบา้นโพธ์ิ มีการก าหนดเปา้หมายดา้นตา่งๆ ลว่งหนา้ 5 ปี ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่เปา้หมายแตล่ะปีจะมี
ความทา้ทายเพิม่มากขึน้ เช่น เป็นโรงงานผลติรถยนต ์ มีคณุภาพดีเลศิเป็นอนัดบั 1 ในบรรดาโตโยตา้ทั่วโลก  และ Zero 

CO2 ภายในปี 2050 ในสว่นของแผนทางธุรกิจ จะเจรญิเติบโตอยา่งตอ่เนื่องไมว่า่สถานการณจ์ะเปลีย่นไปในทางใดก็ตาม 

รกัษาความเป็นผูน้  าตลาดในประเทศและเป็นศนูยก์ลางการสง่ออกที่ส  าคญั และแผนพฒันาผลติภณัฑ ์ จะเป็นผูน้  า
นวตักรรมยานยนต ์ที่ตอบโจทยล์กูคา้ทกุกลุม่เปา้หมาย และรบัรองกบัโลกอนาคตที่ก าลงัจะเปลีย่นไป เช่น รถยนต ์Hybrid 

และรถยนตไ์ฟฟา้ แผนพฒันากระบวนการผลติ จะมุง่มั่นรกัษาคณุภาพในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ จนถงึ
การผลติโดยยดึมมุมองของลกูคา้เป็นส าคญัและจะพฒันาคณุภาพของ Supplier ใหเ้ทียบเทา่กบัมาตรฐานโตโยตา้  
แผนพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม จะขยายศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม โตโยตา้เมืองสเีขยีว จากจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ไป
อีก 8 จงัหวดัทั่วประเทศ 

 


