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THE TOYOTA WAY
วิถแ
ี ห่งโตโยต้า

ว ันที่ 23 - ธ ันวาคม 2558

23 December - 2015 (09.00 AM. – 16:30 PM) @ Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event)
ขับเคลือ
่ นการพัฒนาและการสร ้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถแ
ี ห่งโตโยต ้า
Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY

กระบวนการผลิตได้ววิ ฒ
ั นาการมาตัง้ แต่ปี 1850 เมือ่ Whitney ได้ทาชิน้ ส่วนของเครื่องให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้สบั เปลีย่ น
กันได้ ในปี1900 Frederick Taylor เป็นริเริม่ ทาการผลิตเป็น Process ในปี 1950 Edward Deming เป็นผูค้ ดิ ทฤษฏีในการ
ปรับปรุงคุณภาพเริม่ ที่ Toyota จนกระทัง่ Toyoda และ Ono วิวฒ
ั นาการมาเป็ นระบบ TPS เราจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบ
Toyota คือวิวฒ
ั นาการทางการผลิตของมวลมนุษย์ซง่ึ จะมาแทนทีร่ ะบบการทางานแบบเดิม ดังมีสาระสาคัญคือ
Manufacturing process has been evolving since 1850 when Whitney invented standard parts design which
was applicable for any equipment, 1900 Fredrick Taylor invented assembly process with works study,
1950 Edward Deming developed theory of quality improvement which started at Toyota, until Toyoda and Ono
Developed Toyota production system (TPS), thus TPS is the latest manufacturing evolution which is replacing the
old fashioned working methods, the Toyota Way are highlighted as;
o ปรัชญา “วิถแี บบโตโยต้า” คือ อะไร หลักการทีส่ าคัญคืออะไร (What it means to “Be Lean”)
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o อะไรคือแนวทางสู่ความสาเร็จอย่างยังยื
่ น (How to achieve long-term success)
o จะสร้างการไหลของวัตถุดบิ /สินค้า/คนไข้/เอกสาร/ข้อมูลในกระบวนการอย่างต่อเนื่องจากต้นน้ าสู่ปลายน้ าได้ อย่างไร
ด้วย Value stream mapping
o 8 deadly wastes ในกระบวนการทางาน จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
o หยุดระบบการทางานแบบ Push ทีท่ าให้เกิดคอขวด ใช้ระบบ Pull เพื่อให้งานไหลเร็ว
o ทาไมต้องสร้างวัฒนธรรม ”หยุด” และแก้ไขปญั หาทันที ไม่เอาไว้แก้ภายหลัง
(Build a culture to stop and fix problems)
o พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนากระบวนการ สู่ Right process resulting in right Quality
o การสมดุลกระบวนการ Take time คืออะไร การวางแผนด้วย Take time ทาอย่างไร
o CI - Kaizen เริม่ ทีใ่ คร จะนา P-D-C-A มาใช้ในระดับฝา่ ย ระดับแผนก ระดับผูท้ างานได้อย่างไร
o Toyota Production System (TPS) ต้นกาเนิดของ Lean มีหลักการอย่างไร
o
o
o
o
o

A deeper understanding of Toyota Way philosophy
When, where and how to apply LEAN tools and methods
To prevent typical mistakes during lean implementation
Keys to managing multiple aspects of lean simultaneously
Create value streams with connected flow, standardized work & level production

แนวคิ ดและข้ อมูลที่ นำเสนอในกำรสัมมนำครัง้ นี้ สำมำรถนำไปปรับใช้ กบั ธุรกิ จได้ ทุกประเภท นอกจาก
โรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงงานอื่น อย่างเช่น หน่ วยงานภาครัฐ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบัน
การเงิน การก่อสร้างและอื่น ๆ อีกมากมาย ทัง้ นี้ยงั มีผทู้ ม่ี คี วามเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องอีกเป็นอันมากว่า วิถแี บบโตโยต้าจากัดอยู่
เฉพาะการผลิตเท่านัน้ แต่ขอ้ มูลในการสัมมนาครัง้ นี้จะแสดงให้เห็นว่าสามารถนาไปปรับใช้กบั ธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ มุ่งขจัด 8
Waste เพื่อหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทางาน เพื่อส่งมอบ สินค้า งาน ข้อมูล เอกสาร ให้ได้ตามเป้าหมายและ
เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ปี่ยมด้วยคุณภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)
o เพื่อให้องค์กรเกิดความตื่นตัวและเปลีย่ นระบบการทางานสู่อนาคต
(Stimulate organization to alert for changing to the world’s most efficient working style)
o เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรูจ้ าก Best practice
(Enable participants to learn from the best practice)
o เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจว่าองค์กรต้องมีปรัชญาและทุกคนต้องยึดมันท
่ าตาม
(To provide understanding that organization needs to build philosophy and embed to employees)
o องค์กรมีความสามารถในการลดต้นทุน ลดเวลาส่งมอบสินค้าและบริการ ผลงานทีม่ คี ุณภาพสม่าเสมอ
(Capacity building organization in costs reduction, shortening delivery lead time and best quality)
o องค์กรเพิม่ ระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
(Increasing competitiveness)

สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้เรียนรู ้ (What You Will Learn)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับปรัชญาของวิถโี ตโยต้า (Deep understanding in Toyota way philosophy)
“วิถแี บบลีน” ทีก่ าเนิดจากโตโยต้าคือ อะไร (How LEAN is developed by Toyota?)
โตโยต้าประสบความสาเร็จอย่างมหาศาลได้อย่างไร (How Toyota has great successful?)
เขาพัฒนาคน พัฒนา Supplier ได้อย่างไร (How Toyota develop employees and supplies?)
โตโยต้าสร้างการเชื่อมต่อ การไหล ของวัตถุดบิ เอกสาร ข้อมูล ได้อย่างไร (How Toyota connect flowing of
material, documents and information?)
การเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปจั จุบนั (Value stream mapping to indentify
the bottlenecks)
ปลูกฝงั คน ให้มกี ฎเกณฑ์ทไ่ี ว้ใจได้อย่างไร (How to build full discipline employee?)
ปรัชญา 4 ข้อ ทีส่ ่งโตโยต้าเป็นผูน้ าในการผลิตรถยนต์ (4 P are Philosophy, People, Process and Problem
solving)
3 R (Right item, Right time, Right quantity) คือหัวใจ ของ Just in time
แนวทางสู่ความสาเร็จอย่างยังยื
่ น (The way to success and sustainable)

กลุม
่ เป้ าหมาย (Who Should Attend)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ผูบ้ ริหารอาวุโส (Senior management)
กรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director)
ผูบ้ ริหารโรงงานทุกระดับ (Factory management all levels)
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and healthcare business
all levels)
ผูบ้ ริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)
ผูบ้ ริหาร Logistics บริษทั ขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
ผูบ้ ริหารบริษทั การเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา (Education institutes)
ผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐ (Government sector)
ผูบ้ ริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
วิศวกรกระบวนการผลิต (Manufacturing engineer)
วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial engineer)
ผูท้ างานเกีย่ วกับการผลิตแบบ Lean (Lean transformation leader)
ผูอ้ บรมประจาองค์กรต่างๆ (Trainers, Speakers)
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วิทยากร (About Speaker)
ิ ธิ์ ชูยงค์ ผู ้เชีย
่ วชาญด ้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติวา่ ด ้วยการพัฒนาการค ้า UNCTAD
อาจารย์พส
ิ ท
(United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) เป็ นที่
ปรึกษาคนหนึง่ ในทีมทีป
่ รึกษาของ UN ทีว่ างแผนยุทธศาสตร์สงิ่ ทอ ให ้กับรัฐบาลลาว เป็ นผู ้เชียวชาญการวางยุทธศาสตร์ Supply chain
corridor ระหว่างไทยกับเวียตนาม ในสินค ้าผ ้าฝ้ ายขององค์การ USAID (United State Agency for International Development) ของ
รัฐบาลสหรัฐ นอกจากนัน
้ อาจารย์ยังเป็ นวิทยากร และทีป
่ รึกษา เรือ
่ งการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด ้วย Balanced scorecard ให ้กับ
ิ ธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์กบ
หลายสถาบันของภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ในการสัมมนาครัง้ นี้ อาจารย์พส
ิ ท
ั ท่านถึง
สิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้มา
Ajarn Pisith Chooyong has been employed by the United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO), ITC-UNCTAD/WTO and USAID as an international productivity improvement consultant, and
strategic development consultant to USAID (United State Agency for International Development)
Mr. Chooyong also founded Industrial Engineering Solutions Company, a consulting firm, in the year 2000.
He has delivered training workshops on productivity improvement including; lean transformation,
continuous quality improvement, value chain improvement, logistics and supply chain management, total
productive maintenance (TPM) and competency development.

ตารางการอบรม (Agenda)
08:30 น.

ลงทะเบียน วาระการประชุม

09:00 น.

เปิ ดตัว การข ับเคลือ
่ นการปร ับปรุงอย่าต่อเนือ
่ งและนว ัตกรรมตามวิถแ
ี ห่งโตโยต้า
(Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY)

“ปรัชญำวิ ถีแห่งโตโยต้ ำ” (Philosophy of Toyota)
o “Toyota ไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์แต่ผลิตคนเก่งด้วย”
o สร้างคุณค่าสาหรับ ผูส้ ่งมอบ (strategic partnering) ลูกค้า สังคม และเศรษฐกิจ
o ไม่มงุ่ เป้าหมายระยะสัน้ แค่แต่ละไตรมาส แต่กาหนดวิสยั ทัศน์ 5 ปี 10 ปี
เปลี่ยนจำก Push system to pull system
o Just-in-Time ยึดหลัก 3 R Right product, Right time, Right quantity
o ลด work-in-process เป็น 1 piece flow
10:15 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

10:30 น.

กำรสมดุลกระบวนกำร (Process Balancing)
o Takt time คืออะไร การวางแผนด้วย Takt time ทาอย่างไร
o Time measurement เทคนิคการจับเวลาทีส่ ถานีงาน
o ขจัดงานล้นมือ ของเครือ่ งจักรและคน คานวณเวลาให้พอดี
สร้ำงวัฒนธรรมกำรหยุดทันทีเมื่อเกิ ดปัญหำเกี่ยวกับคุณภำพ (Building culture to stop once found
defect and fix it immediately)
o เมือ่ เกิดปญั หาคุณภาพหยุดหาสาเหตุทนั ที ไม่มกี ารรอเอาไว้แก้ทหี ลัง
o สร้างเครือ่ งมือแจ้งเหตุ
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จัดทำมำตรฐำนกำรทำงำนเป็ นพื้นฐำนสำหรับกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรให้อำนำจแก่
พนักงำน (Providing standard operation practice for continuous improvement and empowerment)
o ต้องมีตวั อย่างงานเสีย ตัวอย่างงานทีถ่ ูกต้อง
o ต้องมี Work instruction
ใช้กำรควบคุมด้วยสำยตำ (Visual Control) เพื่อไม่ให้ปัญหำถูกซ่อนไว้
(Using visual control)
o ตัวอย่าง visual control
o Safety stock and replenishment
ใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนคนและกระบวนกำร (Using reliable technology)
ส่งเสริ มผู้นำพัฒนำสมรรถนะให้เป็ นเลิ ศสำมำรถถ่ำยทอดให้ กบั ผูอ้ ื่นได้ ( Promote employee,
Provide competency development, they can teach others)
o พัฒนาแก้ไขความบกพร่องของคน ไม่ใช่เปลีย่ นคนเอาออก รับสมัครคนใหม่
o
o
o
o

ทา Job description to define competency ตามตัวอย่าง
Define competency ตามตัวอย่าง
ทา Training need ตามตัวอย่าง
ทา IDP (individual development plan)

พัฒนำบุคลำกรและทีมงำนที่โดดเด่น (employee and team development)
o ต้องสร้างวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็งมันคง
่
o ใช้ทมี งานต่างสายงาน (Cross functional team) กันเพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพ
o ก่อนทีจ่ ะให้ลกู น้อง ทา CI หัวหน้านัน่ แหละต้องทา CI ก่อน
ให้ควำมใส่ใจต่อพันธมิ ตรและผูจ้ ดั ส่งวัตถุดิบของบริ ษทั โดยชักจูงและช่วยเหลือ
พวกเขำในกำรปรับปรุง (Establish strategic partner with qualified suppliers)
o เอาใจใส่พนั ธมิตรและผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ โดยปฏิบตั กิ บั พวกเขาเสมือนเป็นธุรกิจของคุณทีข่ ยายออกไป
o ชักจูงพันธมิตรภายนอกองค์กรให้พฒ
ั นาและเติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน ช่วยตัง้ เป้าหมายทีท่ า้ ทายให้
และช่วยให้พนั ธมิตรสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ สิง่ นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขามีความสาคัญ
ต่อบริษทั เรามากเพียงใด
o แบบฟอร์มและประเด็นการประเมิน Suppliers

12:00 น.

ลงไปคลุกปัญหำด้วยตัวเองให้เห็นปัญหำถ่องแท้มำกว่ำรับรำยงำน
( look at real problems better than reports)
ตัดสิ นใจอย่ำงรอบคอบด้วยฉันทำมติ (decision making with consensus)
พัฒนำเพื่อก้ำวสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้หรือ (Learning organization)
LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)
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13:00 น.

ปรัชญำ 4 P ของโตโยต้ำ (4P-Philosophy-People-Process-Problem solving)
o Philosophy ปรัชญาในการคิดระยะยาว แม้ว่าจะแก้ปญั หาหารเงินในระยะสัน้ ก็ตาม
o People หมายถึงการพัฒนาคนของโตโยต้า การร่วมมือพัฒนา supplier และ suppliers of supplier
o Process เป็นระบบ Pull ควบคุมโดยสายตา ทีไ่ หลอย่างต่อเนื่อง
o Problem solving คือการลงไปคลุกปญั หาด้วยตัวเอง แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลงมติการแก้ไข
5 กฎที่ไม่ต้องพูดที่โตโยต้ ำ (Unspoken 5 rules of Toyota)
1. คนโตโยต้าทางานยึดกฎอะไรอย่างอัตโนมัติ
2. งานระบบโตโยต้า เชื่อมต่อกันด้วยวิธไี หน
3. Single piece flow งานระหว่างทาน้อย เวลาผ่านกระบวนการเร็ว
4. หัวหน้าทาหน้าทีค่ รู สอน ทา ติดตามผล แก้ไข คล้ายๆ PDCA
5. พนักงานโชว์ปญั หาให้หวั หน้า ทันทีทพี บความผิดปกติ ไม่ทง้ิ ไว้

14:30 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

14:45 น.

Toyota Production System (TPS)
1. 8 waste มีอะไรบ้าง จะขจัดได้อย่าง
2. สร้างกระบวนการในสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ เช่น customer value analysis
3. VAM (value added manufacturing) คืออะไร นามาใช้ได้อย่างไร
4. Process balancing and smoothing flow ทาได้อย่างไร
5. Kaizen with PDCA การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.1 PDCA เริม่ ต้นจากจุดไหน
5.2 Pareto และ Top 5 defects
5.3 การวิเคราะห์ ปจั จัยสาเหตุ งานเสีย งานไม่ได้เป้าหมาย ด้วย 6M, 4P, 4S
5.3 Quality tools เช่น Brainstorming, Pareto diagram, why-why analysis, T-chart, improvement
action plan ใช้อย่างไร
6. สร้างกระบวนการลูกค้าภายในให้เป็น deliver on time and good quality to the next operation
7. แยกกิจกรรมขัน้ ตอน NVA (Non Value Added) ออกจาก Value added
7.1 ECRS คืออะไร
7.2 ใช้ ECRS ปรับปรุงงานได้อย่างไร
7.3 วิธ ี 5 W 1 H

16:30

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

AIM Training Co., Ltd. 19/2 Pahonyothin Soi 23, Pahonyothin Road, Bangkok 10900 Thailand
Tel: (662)513-0123 Fax: (662)513-0124 Email: info@aiminline.com Website: www.aiminline.com
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Your Trusted Advisor for Speaker & Trainer Solutions

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us)
For more information on “LEAN IMPLEMENTATION BY TOYOTA WAY” please contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124

Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

AIM Training Co., Ltd. 19/2 Pahonyothin Soi 23, Pahonyothin Road, Bangkok 10900 Thailand
Tel: (662)513-0123 Fax: (662)513-0124 Email: info@aiminline.com Website: www.aiminline.com

