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ต่อจากฉบับที่แล้ว

ฟอร์ดนิยม (Fordism) ในฐานะกระบวนทัศน์ของโลก

ยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่

การฉายภาพให้เห็นถึงแนวความคิดที่ส�าคัญและทรง

อทิธพิลอย่างยิง่ในช่วงต้นของยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรมจะไม่สมบรูณ์

เลย หากจะกล่าวถึงเพียงแค่ชื่อของ เฟรดริค วินสโลว์ เทย์เลอร์ 

(Frederick Winslow Taylor) โดยไม่กล่าวอ้างอิงถึง เฮนรี่ ฟอร์ด 

(Henri Ford) ด้วย 

ฟอร์ด ก�าเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2406 ที่เมือง 

สปริงเวลส์ ทาวน์ชิป มลรัฐมิชิแกน ในวัยเด็กของฟอร์ด เมื่อราว

ทศวรรษที่ 1880 เขาฝันถึงการผลิตนาฬิกา เขารู้เพียงแค่ว่าเขา

สามารถ “สร้างนาฬิกาที่ใช้งานได้ดีในราคาประมาณเพียง 30 

เซนต์เท่าน้ัน” เขาคิดค�านวณว่าจุดคุ้มทนุ (break-even point) ของ

นาฬิกานี้อยู่ที่จ�านวน 2,000 เรือนต่อวัน นี่คือ “ปริมาณตัวเลข” ที่

เขาใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะอย่างไร เขาใฝ่ฝันว่าจะผลิตอะไรสักอย่างให้ได้

ใน “ปริมาณตัวเลข” เท่านี้ 

อีกประมาณ 35 ปีต่อมา เขาสามารถคดิผลิตรถยนต์ฟอรด์ 

“โมเดลที” (Model T) อันลือลั่น เพราะเป็นรถยนต์ที่สามารถ            

จาก

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

engbat@msn.com

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ตอนที่ 5

“ทุนนิยมเชิงทำ�ล�ย” “ทุนนิยมเชิงสร้�งสรรค์”สู่
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ตดัราคาลงเหลอืจนต�า่กว่า 500 ดอลลาร์สหรฐัฯ จนถงึจดุทีแ่ม้แต่คนงาน

ในโรงงานของเขาก็สามารถหาซื้อได้ ในช่วงปี พ.ศ.2459-2460 โรงงาน 

ไฮแลนด์ปาร์คของเขาสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 2,000 คันต่อวัน 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาได้น�าพาคลื่นแห่งการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู ่ยุคของเศรษฐกิจแบบ

อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (a modern industrial economy) ซึ่งก่อให้เกิด

การผลติในโรงงานอตุสาหกรรม (a factory production) และเกดิแรงงาน

ในโรงงาน (a factory workforce) ภาพลักษณ์ของโลกยุคนี้ ก็คือ ภาพ

ของสถานประกอบการท่ีเป็นโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน

ผลิตรถยนต์ ภายในโรงงานจะมีตัวถังรถยนต์ที่ถูกจัดวางให้ส่วนหัวกับ

ส่วนท้ายอยูป่ระชดิตดิกันเป็นพรดื ตัง้วางอยูบ่นสายการผลติ (assembly 

production line) ที่ดูเหมือนจะเป็นแนวยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ภาพของ

คลื่นมนุษย์ในชุดช่างสีน�้าเงิน (men in blue) ที่ไหลทะลักเข้าสู่ประตู

โรงงาน พร้อมกบัเสยีงหวดูจากโรงงานเป็นสญัญาณของการเริม่ต้นและ

สิน้สดุการท�างานในแต่ละวนั รปูแบบการผลติเช่นนีถ้กูเรยีกขานในเวลา

ต่อมาว่า “การผลิตแบบมวลรวมขนานใหญ่” (large-scale, mass 

production)

หากพจิารณาในเชงิกระบวนการการผลติแบบขนานใหญ่ (mass 

production) นี้สามารถสืบเสาะย้อนรอยกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 19  

แล้ว ซึง่ในช่วงนัน้กไ็ด้มกีารผลติสนิค้าจ�านวนมาก เช่น จักรเยบ็ผ้า (ยีห้่อ

ซิงเกอร์) และรถจักรยานสองล้อ แต่การพัฒนาการผลิตแบบมวลรวม

ขนานใหญ่อย่างแท้จรงิเริม่ต้นขึน้เมือ่มกีารน�าเอาระบบส�าคญั 4 ประการ

มาด�าเนินการ ได้แก่ 

1. สายพานการผลติแบบประกอบชิน้ส่วน (moving assembly 

lines)

2. เครื่องจักรกลที่มุ่งผลิตตามความช�านาญเฉพาะด้าน (spe-

cialized machinery), 

3. การจ้างงานที่ให้ค่าแรงสูง (high wages)

4. การผลิตสินค้าราคาถูก (low cost production) 

สิ่งเหล่านี้ถูกน�ามาผนวกรวมกันในกระบวนการผลิตที่โรงงาน 

ไฮแลนด์ปาร์ค (Highland Park Factory) ของบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์  

ที่เมืองดีทรอยท์ ระหว่างปี พ.ศ.2456-2457 การผสมผสานกันของทั้ง  

4 ปัจจัยข้างต้นท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบหัตถ-

อุตสาหกรรม (craft) ไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมขนานใหญ่ (mass 

production)

วันชื่นคืนสุขของ เฮนรี่ ฟอร์ด ก็คือ ยุคของ “โมเดลที”  

(Model T) อันเป็นยุคที่โรงงานฟอร์ดมอเตอร์สามารถผลิตรถยนต์ได้ใน

จ�านวนที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 300,000 คันในปี พ.ศ.2457 ไปเป็นจ�านวน

มากกว่า 2 ล้านคันในปี พ.ศ.2466 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 กระบวนการผลิตของฟอร์ดได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญ

ของยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่หลังสงครามและถูกเรียกขานว่า “ลัทธิ- 

ฟอร์ดนยิม” (Fordism) ชื่อของ เฮนรี่ ฟอร์ด กลายเป็นค�าพ้องเดียวกัน

กับการจุติของระบบสายการผลิตและการผลิตแบบมวลรวมขนานใหญ่ 

“ลัทธิฟอร์ดนิยม” จึงเปรียบเสมือนภาพตัวแทนแห่งยุคของการผลิต

สินค้าจ�านวนมาก (mass) ที่มีมาตรฐาน (standardized) ซ่ึงผลิต 

เพื่อตอบสนองตลาดขนาดใหญ่ (mass market) ภายใต้การแทรกแซง

ของรัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนมีก�าลังซื้อมากขึ้นเพื่อให้เกิดการบริโภค

ขนานใหญ่ (mass consumption)
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เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยองค์ประกอบของ “ลัทธิฟอร์ดนิยม” 

ประการที่ 1 คือ “สายพานประกอบชิน้ส่วน” (moving assembly line) 

แม้โรงงานไฮแลนด์ปาร์คจะได้ชื่อว่าเป็นแห่งแรกที่มีระบบสายพาน

ประกอบชิ้นส่วน แต่จริง ๆ แล้วก่อนที่จะเปิดโรงงานไฮแลนด์ปาร์คเมื่อปี 

พ.ศ.2453 เฮนรี่ ฟอร์ด ได้วางรากฐานที่ส�าคัญของระบบการผลิตแบบ

ประกอบชิน้ส่วนขึน้ทีโ่รงงานปิเกต์ (Piquette) และแบลเลอว ู(Bellevue) 

ของ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ นั่นคือ การริเริ่มให้มี “ชิน้ส่วนทีส่ามารถ

ถกูถอดและเปลีย่นทดแทนได้” (interchangeability of parts) ถงึแม้ว่า

การผลติในช่วงแรกของฟอร์ดจะมลีกัษณะเป็นการผลติแบบ “หัตถกรรม” 

(craft-based) ฟอร์ดกับช่างเครื่องจักรที่มีฝีมือจ�านวนหนึ่งได้ร่วมกัน

ออกแบบและพัฒนาบรรดาชิ้นส่วนทั้งหลาย เช่น Fixtures, Jigs และ 

Gauges ที่ท�าให้คนงานที่แม้จะไม่มีทักษะก็สามารถถอดและน�าเอามา

ประกอบเข้ากนัได้ จากนัน้ฟอร์ดกบัทมีช่างของเขากไ็ด้ร่วมกนัออกแบบ

เครือ่งมอื/เครือ่งจกัรทีม่จุีดมุง่หมายจ�าเพาะในการผลติอย่างชดัเจน โดย

ได้มกีารออกแบบให้มคีวามลืน่ไหลของสายการผลติในลกัษณะของการ

ประกอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนให้เป็นไปตามล�าดับขั้นตอน ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่ง

ให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนซึ่ง

สามารถถอดเปลีย่นทดแทนได้ออกมาให้ได้ในปรมิาณทีม่าก เร่ิมต้นจาก

อุตสาหกรรมปืนพกของสหรัฐอเมริกา แล้วจึงไปสู่อุตสาหกรรมผลิต 

จักรเย็บผ้า เครื่องจักรทางการเกษตร และรถจักรยาน

ในปี พ.ศ.2456 ระบบการผลิตแบบฟอร์ดได้กลายเป็นรากฐาน

ส�าคัญของกระบวนการผลิตของสหรัฐอเมริกาที่ใช้เทคนิคการผลิตแบบ

ไหลต่อเนือ่ง (continuous flow) หรือกระบวนการผลติตามสายพานการ

ประกอบชิน้ส่วน (assembly-line production) ระบบการผลติแบบฟอร์ด

ยงัเป็นรากฐานส�าคญัของแนวคดิเรือ่ง “การท�าให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั” 

(standardization) การท�าให้ผลติภณัฑ์ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน (simplification 

of product) การท�าให้เกิดอุปกรณ์เครื่องมือที่มีจุดประสงค์ในการใช้

เฉพาะด้าน (special purpose equipment) พร้อม ๆ ไปกับการท�าให้

เกิดชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนทดแทนได้ รวมท้ังท�าให้สามารถ 

ลดจ�านวนการจ้างแรงงานที่มีทักษะลงไปได้ สิ่งเหล่านี้ประกอบกันจน

กลายเป็นส่วนส�าคัญในการท�าให้ระบบสายการประกอบชิ้นส่วนได้เป็น

ที่รู้จักยอมรับกันอย่างแพร่กลายมากขึ้นเป็นล�าดับ

สิ่งที่น่าสนใจและพึงท�าความเข้าใจ ก็คือ ความแตกต่าง 

ระหว่างระบบการบริหารจัดการของ เฟเดอริก เทย์เลอร์ กับระบบการ

ผลิตแบบฟอร์ด ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นได้ดังนี้

1. ในขณะทีเ่ทย์เลอร์พยายามทีจ่ะน�าเสนอแนวทางการบรหิาร

จัดการให้แรงงานสามารถท�างานเคียงข้างกับเคร่ืองจักรได้ แต่ฟอร์ด 

กลบัพยายามขจดัเอาแรงงานออกไปโดยให้เครือ่งจกัรเข้าท�างานแทนที่

แรงงาน

2. ในขณะทีเ่ทย์เลอร์ยอมรับในระดับของเทคโนโลยใีนขณะนัน้ 

แล้วพยายามเพิม่ประสทิธิภาพของคนงานโดยการจัดรูปแบบการท�างาน

ใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี (reorganization of work) แต่ฟอร์ด 

กลับพยายามพัฒนาเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือกลไก

ในการขับเคลื่อนกระบวนการท�างาน

3. ความแตกต่างประการต่อมา คอื “จงัหวะเร่งของการท�างาน” 

(pace of work) ส�าหรับเทย์เลอร์แล้ว คนงานหรือหัวหน้างานเป็น 

ผูก้�าหนดจังหวะความเร็วในการท�างาน แต่ส�าหรับฟอร์ด จงัหวะความเรว็

ในการท�างานถูกก�าหนดโดยเครื่องจักรหรือความเร็วของสายการผลิต

อย่างไรกต็าม แม้ทัง้สองจะมคีวามแตกต่างกนัในทัง้ 3 ประเดน็

ข้างต้น แต่นักคิดนักบริหารทั้ง 2 ท่านก็ได้สร้างผลงานที่ก่อให้เกิด 

ผลกระทบอย่างมากตามต่อรูปแบบแรงงานสมัยใหม่ นัน่กค็อื การท�าให้

เกิดการแตกกระจายตัวของภาระงาน (fragmentation of tasks) และ

รูปแบบการแบ่งงานกันท�าทีล่งในรายละเอยีดมากย่ิงขึน้ (more detailed 

division of labor) ด้วยระบบสายพานการผลติทีม่จัีงหวะการขบัเคล่ือนที่

แน่นอน ท�าให้ต้องมกีารแตกกระจายงานให้แยกย่อยอย่างชดัเจนและมี

การแบ่งงานกันท�าไปตามจดุต่าง ๆ  ตามสายการผลติ โดยแต่ละงานต้อง

ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไปนัก ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทักษะมากเหมือนเมื่อก่อน
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ผลกระทบต่อรูปแบบแรงงานเช่นนี้ ในด้านหนึ่งถือเป็นสิ่งที ่

สร้างประโยชน์ให้แก่บรรดาบริษัทที่ท�าให้ผู ้บริหารสามารถควบคุม

กระบวนการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน 

ก่อให้เกิดข้อเสียด้วย นั่นก็คือท�าให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการ

ท�างานของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น พนักงานขาดแรงจูงใจในการท�างาน 

ไม่มคีวามรกัความผกูพนัต่องานและต่อองค์การ อตัราการขาดงานมีมาก

ยิ่งขึ้น กระทั่งอัตราการลาออกจากงานก็สูงข้ึนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ 

ยังน�าไปสู่การเกิดภาวะ “ความไม่สงบของแรงงาน” (labor unrest)  

เกิดขึ้นมากมายในสถานประกอบการและโรงงานต่าง ๆ

สภาวะการเช่นนีน้�าไปสูก่ารเกดิปัจจัยองค์ประกอบที ่3 ของการ

ผลิตแบบขนานใหญ่ (mass production) นั่นก็คือ เกิดปรากฏการณ์ 

“การจ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตราที่สูง” (high wages) หรือที่เรียกขาน

ในขณะนั้นว่า “นโยบายวันละ 5 ดอลลาร์” (five-dollar day) ซึ่งถือเป็น

อัตราค่าจ้างที่สูงมากในขณะนั้น ปรากฏการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นภาพที่

จะขัดแย้งยอกย้อนกันเอง (paradoxical) เพราะฟอร์ดต้องจ่ายอัตรา 

ค่าจ้างทีส่งูให้กบัแรงงานทีไ่ม่ต้องใช้ทกัษะความรูม้ากนกั ระบบการจ่าย

ค่าจ้างแรงงานทักษะต�า่ในอตัราทีส่งูท�าให้คนงานทีฟ่อร์ดมรีายได้สงูขึน้ 

2 เท่าตัว แต่การที่แรงงานจะได้ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันนั้น พนักงาน

จะต้องท�าตามเงือ่นไขทีฟ่อร์ดวางเอาไว้ โดยแบ่งค่าตอบแทนเป็น 2 ก้อน 

ก้อนแรกเป็นเงินค่าจ้างปกติจ�านวน 2.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ จ่ายให้แก ่

ผู้ทีม่าท�างานตามปกต ิส่วนเงนิก้อนที ่2 เรยีกว่า “เงนิปันผลก�าไร” (profit 

sharing amount) จ�านวน 2.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ จ่ายให้แก่บุคลากรที่ใช้

ชีวิตถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ฟอร์ดวางไว้ (the right way to live)

ฟอร์ดรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานคนใดใช้ชีวิตได้ถูกต้อง

ตรงตามที่ฟอร์ดต้องการ ?

ฟอร์ดใช้วิธีการตั้งให้มี “ฝ่ายงานด้านสังคมวิทยา” (sociologi-

cal department) ขึ้นมา ฝ่ายนี้จะส่งเจ้าหน้าที่นักสืบสวนไปยังบ้านของ

พนักงานเพื่อท�าการส�ารวจสังเกตการณ์ว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรและ 

ตั้งค�าถามมากมาย โดยเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับว่าบุคลากรเหล่านั้นมีการ

ดื่มสุรายาเมาหรือไม่ สถานภาพทางการสมรสและความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวเป็นอย่างไร และอุปนิสัยในการใช้จ่าย

พวกเจ้าหน้าที่นักสืบสวนนี้จะส�ารวจตรวจสอบหาข้อมูลเชิง

ประจักษ์ที่ส�าคัญ ๆ เช่น ความมัธยัสถ์ ความสะอาดสะอ้าน การไม่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้คุณค่าแก่ครอบครัว และความมีศีล-

ธรรมจรรยาที่ดี

ผู้จัดการฝ่ายงานด้านสังคมวิทยาคนส�าคัญ คือ มาร์ควิส (S.S. 

Marquis) กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่จะท�าให้คนมีประสิทธิภาพในการ

ท�างานตกต�า่ลงได้มากไปกว่าความสมัพนัธ์ทางครอบครวัทีผ่ดิพลาด 

(wrong family relations)”

ส่วน เฮนรี ่ฟอร์ด เชือ่ว่า “ความมธัยสัถ์” (thrift) คอื คณุสมบตัิ

ทีส่�าคญัมาก ๆ  เพราะเปน็ตวัชีใ้ห้เหน็ว่าคน ๆ  นัน้มคีวามสามารถในการ

ควบคุมตนเอง มีความเคารพในตนเอง และมีความรับผิดชอบ และคน

เช่นนี้แลที่จะท�างานด้วยความขยันขันแข็งต่อเนื่องคงเส้นคงวา

ฟอร์ดริเริ่มโปรแกรมวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ นี้ขึ้นในช่วงปลาย

ปี พ.ศ.2457 ในปีถัดมา คือ พ.ศ.2458 ฟอร์ดใช้เงินไป 18,000 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ให้กับการด�าเนนิงานของฝ่ายงานด้านสงัคมวทิยา และได้จดัสรร

เงินที่ได้จากผลก�าไรเกือบ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระจายไปให้กับ 

คนงาน 19,000 คนที่ไฮแลนด์ปาร์ค
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จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าคนงานไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ 

ฝ่ายงานด้านสงัคมวทิยา ? หรอืหากว่าพวกเขาให้ความร่วมมอืแล้ว 

แต่พบว่าใช้ชีวิตได้ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ฟอร์ดต้องการ ? สิ่งที่ 

คนงานเหล่านี้จะได้รับ ก็คือ ได้รับเพียงค่าจ้างปกติ ($2.34) และ 

พวกเขาจะมเีวลาอกี 6 เดอืนทีจ่ะต้องใช้ชวีติให้ได้ตามมาตรฐานของฝ่าย

สังคมวิทยา หากว่าหลังจากผ่านไป 6 เดือน แล้วพวกเขาไม่สามารถ

ท�าได้ตามมาตรฐานดังกล่าว พวกเขาก็จะถูกให้ออกจากงานไป

โปรแกรมวนัละ 5 ดอลลาร์สหรฐัฯ ได้สร้างความฮอืฮาเป็นอย่าง

ยิ่งเมื่อท�าให้อัตราการลาออกลดลงจาก 370% ไปเป็น 16% ในปี พ.ศ.

2458 อัตราการขาดงานก็ลดลงฮวบฮาบ ในขณะที่ผลิตภาพพุ่งสูงขึ้น 

พร้อม ๆ  กบัการทีค่นงานของฟอร์ดสามารถเปิดบญัชีเงนิฝาก มีบ้านเป็น

ของตนเอง มีประกันชีวิต และมีครอบครัวที่แต่งงานเป็นหลักเป็นฐาน 

รวมทั้งอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง

โปรแกรมวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของฟอร์ด

ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาเพราะท�าให้เกิดระบบ

สัญญาจ้างงานแบบใหม่ (new contractual system) 

เกดิ “คนงานขนานใหญ่แบบใหม่” (new mass workers) 

ที่ไร้ทักษะแต่ได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูง (highly paid and 

unskilled) พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาและน�าเอาเทคโนโลยี

ขนานใหญ่แบบใหม่ ๆ มาใช้ในสถานที่ท�างาน แนวทางการ

บริหารจัดการคุณภาพชีวิตแรงงานของฟอร์ดก่อให้เกิดกระแส

แนวคิด “ทุนนิยมสวัสดิการ” (welfare capitalism) อันเป็นแนวคิด 

ที่มุ่งหวังให้นายจ้างดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้ดี เพื่อสร้างเสริมขวัญ

ก�าลังใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของแรงงาน ซึ่งจะเป็น

ภูมิคุ้มกันมิให้แรงงานเข้าไปร่วมกับบรรดาสหภาพแรงงาน แนวคิด

ทุนนิยมสวัสดิการเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในหมู่นายจ้างอเมริกันใน

ช่วงทศวรรษที่ 1910 และ 1920

ปัจจัยที่ 4 อันเป็นองค์ประกอบประการสุดท้ายของระบบการ

ผลิตแบบมวลรวมขนานใหญ่ (mass production) ก็คือ “กลยุทธ์สินค้า

ราคาถกู” สิง่ทีฟ่อร์ดแตกต่างจากนกัอตุสาหกรรมในยุคเดยีวกนัประการ

หนึง่ คือ การทีฟ่อร์ดตระหนกัว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนัน้มคีวาม

ต้องการของประชาชนสงูมากทีจ่ะได้ครอบครองรถยนต์ทีส่ามารถใช้งาน

ได้ในระดับพืน้ฐานในราคาทีไ่ม่สงูเกนิเอือ้มนกั (cheap, basic, reliable 

cars) ในขณะที่หากเทียบเคียงไปยังอุตสาหกรรมอื่น บริษัทที่มีชื่อเสียง

ในขณะนั้นหลายแห่ง เช่น ซิงเกอร์ (Singer) เป็นบริษัทที่ครอบง�าตลาด

จักรเย็บผ้าของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1870 

และ 1880 บริษัทเหล่านี้ท�าธุรกิจด้วยหลักการที่ว่า

จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และราคาก็จะต้องสูง

ตามไปด้วย
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ฟอร์ดกลับคิดไม่เหมือนนักธุรกิจและนักอุตสาหกรรมคนอื่น ๆ 

เขาพยายามผลิตรถยนต์ที่มีราคาถูก และใช้กลยุทธ์การลดราคามาเพื่อ

กระตุ้นอุปสงค์ให้สูงยิ่งขึ้น รถยนต์ฟอร์ด โมเดล ที (Model T) จึงถูก

ผลิตออกมาด้วยคุณสมบัติของรถที่มีความแข็งแกร่ง ง่ายต่อการดูแล

รักษาและซ่อมแซม อีกทั้งมิได้มีจ�ากัดเพียงแค่สีด�า โดยน�าออกสู ่ 

ท้องตลาดด้วยราคาขายที่ถูกกว่ารถยนต์ของบรรดาคู่แข่งขันรายอื่น ๆ 

ดงันัน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้ควบคูก่นัไปกบัเทคโนโลยมีวลรวมขนานใหญ่ 

(mass technology) และคนงานมวลหมู่มาก (mass workers) ก็คือ  

การเกดิ “ตลาดมวลรวมขนานใหญ่” (mass markets) ทัง้หมดนีส้ะท้อน

ให้เห็นถึงผลรวมของ “ระบบการผลิตขนานใหญ่” (mass production) 

หรือ “ระบบการผลิตสมัยใหม่” (modern manufacture) หรือเรียกรวม

ระบบนี้ว่า “ระบบฟอร์ด” (Fordism) ในระบบการผลิตแบบเดิมก่อนที่

จะเกิดนวัตกรรมทางเทคนิคแบบฟอร์ด ระบบการผลิตของโรงงาน 

ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตที่มีการแบ่งซอยงานกันท�าจ�าแนกไป

ตามระดบัความช�านาญการทีจ่�าเป็น ดงันัน้ คนงานแต่ละคนกจ็ะท�างาน 

ไปตามความถนัดความช�านาญเฉพาะด้านของตนเองภายในโรงงาน 

แต่ละคนต่างกน็�าความรูค้วามช�านาญในด้านศลิปหตัถกรรมของตนเอง

ท�าการผลติสนิค้าเฉพาะในส่วนทีต่นเองถนดัเท่านัน้ ดงันัน้ สนิค้าช้ินหนึง่

ก็จะถูกแบ่งให้แต่ละคนท�าในส่วนที่ตัวเองถนัดท�าไปในแต่ละส่วน  

แต่ส�าหรบัระบบฟอร์ด ความรูค้วามช�านาญไม่ใช่สิง่ส�าคญั  เพราะระบบ

การผลิตถูกออกแบบให้เคลื่อนไปตามสายพาน โดยคนมีหน้าที่น�าเอา

ชิ้นส่วนมาประกอบเป็นสินค้าเท่านั้น

สรุปแล้วความแตกต่างที่ส�าคัญระหว่างระบบโรงงานแบบเก่า 

(factory system) กบัระบบการผลติสมยัใหม่ (modern manufacturing) 

ที่ฟอร์ดได้มีส่วนร่วมส�าคัญในการท�าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา นั่นคือ 

● การน�าเครือ่งจกัรเข้ามาใช้เป็นส่วนส�าคญัในการผลิตสนิค้า 

โดยพยายามที่จะขจัดความรู ้ความช�านาญในการท�างาน และการ 

ลดจ�านวนแรงงานลง

● การน�าเครื่องจักรเข้ามาใช้ ท�าให้ผู้บริหารสามารถควบคุม

การท�างานของแรงงานและการคุมจังหวะก้าวการท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

นับจากนั้นเป็นต้นมา แนวคิดฟอร์ดนิยมได้ขยายอิทธิพลทาง

ความคิดเข้าครอบง�าวิธีคิดและวิธีการท�างานนับจากการออกแบบ

กระบวนการการผลิต กระบวนการท�างานในสายงานอื่น ๆ รวมถึงการ

ออกแบบองค์การ (fordist organization) หรือแม้กระทั่งอุดมการณ์

ทางการเมืองและการก�าหนดนโยบายสาธารณะแบบฟอร์ดนิยม
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