
ว
ิถ
ีซ
า
ม
ูไร
 
ว
ิถ
ีไ
ท
ย
 
ว
ิถ
ีโล
ก
 

35TPA news

วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

October 2017 ●  No. 250

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

จากฉบับที่แล้วต่อ

ท ่ า น
สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เราเริ่มคุยกัน

เร่ืองระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ที่มีชื่อเรียก

อื่นๆ อีกหลายชื่อ เช่น ระบบดึง ระบบคัมบังหรือระบบการผลิตแบบ 

โตโยต้า ตั้งแต่ฉบับที่ผ่านมาแล้วนะครับ ในตอนที่แล้วผมได้เล่าถึง 

โตโยต้าเมื่อตอนแรกเริ่มเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น เผชิญ

ปัญหาสาหสัเมือ่รถทีส่่งออกไปขายอเมรกิาลอ็ตแรกนัน้ วิง่ไปจอดตาย

ระหว่างทางจากท่าเรือไปที่ตัวแทนจ�าหน่ายครับ แนวทางแก้ไขปัญหา 

คอื การไปขอดงูานจากเจ้าพ่อยานยนต์สมยันัน้ คอื ฟอร์ด มอเตอร์ส ได้

เหน็ความเปน็ยกัษ์ใหญ่ ประสทิธภิาพสงูด้วยกระบวนการผลติเชิงมวล 

และกไ็ด้เหน็จดุอ่อนส�าคัญ คอื กระบวนการผลติเชิงมวลทีไ่ม่ค่อยสนอง

ความต้องการของลูกค้า

หำกเลอืกได้ ผมเชือ่ว่ำไม่มใีครทีต้่องกำรเป็นเจ้ำของรถยนต์

ที่เหมือนกันทุกประกำรทั้งแบบ ทั้งสี แบบที่ฟอร์ดผลิตอยู่ด้วยระบบ

กำรผลิตเชิงมวลหรือ Mass Production

ในมุมกลับกันในฐำนะของผู้ผลิตนั้น ระบบกำรผลิตเชิงมวล 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทีผ่ลติเฉพำะผลติภณัฑ์ทีเ่หมอืนกันทกุประกำรนัน้ 

เป็นระบบกำรผลิตในฝัน เพรำะควบคุมจัดกำรง่ำย สะดวก ประหยัด 

ประสิทธิภำพสูงที่สุด

ถึงตรงนี้ต้องเรียนท่ำนสมำชิก และผู้อ่ำนถึงความแตกต่าง

ระหว่าง “ประสิทธิภาพ” กับค�าว่า “ผลิตภาพ” โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 

ผลติภำพ ที ่Prof. Rene T. Domingo ผูเ้ชีย่วชำญเรือ่งระบบกำรผลติ

แบบโตโยต้ำแห่งมหำวิทยำลัยกำรจดักำรแห่งเอเซยีทีฟิ่ลิปปินส์ หรอื 

Asian Institute of Management (AIM) เพื่อนสนิทของผม ที่ได้ให้

ค�ำนิยำมไว้ว่ำ

True Productivity = Output that corresponded to cus-

tomer want

                           Minimum Input

นั่นคือ ผลิตภาพที่แท้จริงเท่ากับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ 

หารด้วยปัจจัยป้อนเข้าที่น้อยที่สุด

เมือ่ถำมว่ำท�ำไมองค์กรทัง้หลำยจงึต้องมุง่เพิม่ผลติภำพอย่ำง

ไม่หยุดยั้ง Prof. Domingo ก็ตอบเป็นค�ำขวัญว่ำ

High Productivity, Low Income ……… Exploit

Low Productivity, High Income………. Foundation

Low Productivity, Low Income……….. Suicide

High Productivity, High Income………. Progress

หรือผลิตภาพสูง รายได้ต�่า คือ การเอาเปรียบ ผลิตภาพต�่า 

รายได้สูง คือ มูลนิธิ ผลิตภาพต�่า รายได้ต�่า คือ ฆ่าตัวตาย ดังนั้น 

ถ้าจะให้ก้าวหน้า ก็ต้องมุ่ง “สองสูง” คือ ผลิตภาพสูง รายได้สูง

กล่ำวอีกนัยหนึ่ง กำรเพิ่มผลิตภำพ จะส่งผลดีให้กับทุกฝ่ำย 

ผูบ้รโิภคจะได้สนิค้ำตำมทีต่นเองต้องกำร ในขณะทีผู้่ผลิตก็ขำยสนิค้ำ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ได้ที่ต้นทุนต�่ำ ในขณะที่ประสิทธิภำพนั้น ผู้ผลิตจะได้รับผลดีอยู่ฝ่ำย

เดียว

ในกรณีของรถยนต์นั้น หำกจะผลิตเพื่อสนองควำมต้องกำร

ของลกูค้ำอย่ำงแท้จริงแล้วกจ็ะต้องผลิตแบบหลากรุ่น หลากส ีหลาก

แบบ เพื่อให้ลูกค้ำแต่ละคนที่มีควำมต้องกำรหลำกหลำย ได้รถยนต์

รุ่น สี และแบบ ที่ตนเองต้องกำรโดยไม่ต้องรอนำน

เรียกกันเป็นภำษำวิชำกำรหน่อย ก็เป็นการผลิตแบบล็อต

เล็กๆ และหลากหลายรูปแบบระหว่างล็อตต่อล็อต

จำกมุมมองของกำรผลิตเชิงมวลแล้ว กำรผลิตแบบหลังนี้

เป็นฝันร้ำยของผู้ผลิตแหละครับ เพรำะจะท�ำให้ประสิทธิภำพสูงได้

ยำกมำก

ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

เพรำะกำรเปลีย่นรุน่ เปลีย่นแบบ เปลีย่นส ีแต่ละครัง้นัน้โดย

ทั่วไปจะต้องเตรียมกำรหรือเรียกภำษำอังกฤษว่ำ set-up ทุกครั้งที่มี

กำรปรับเปลี่ยนรุ่น แบบ และ/หรือสี

หำกไม่สนใจจะพัฒนำปรับปรุงอย่ำงเข้มข้นจริงจังแล้ว กำร 

เตรียมการจะเป็นขั้นตอนการท�างานที่กินเวลามากมายมหาศาลที

เดียวครับ

เช่น กำรเตรียมแม่พิมพ์ในกำรอัดขึ้นรูปชิ้นงำน กำรเตรียม

อุปกรณ์จับยึดงำนเพื่อกำรผลิตหรือกำรวัดตรวจสอบที่เรียกกัน

ติดปำกในสำยกำรผลิตว่ำ “จิ๊ก และฟิกซเจอร์” 

เวลำที่เสียไปกับกำรเตรียมกำรนี่เองครับที่จะเป็นก�ำแพง

ขวำงกัน้กำรก้ำวสูฝั่นในกำรผลติตำมระบบโตโยต้ำหรอืทนัเวลำพอดี 

ยกตวัอย่ำง เช่น หำกใช้เวลำในกำรเตรยีมแม่พมิพ์ประมำณ 2 ชัว่โมง

แล้ว ก็จะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่แตกต่ำงกันได้เพียง 2-3 รุ่นหรือแบบ 

หำกท�ำงำนวันละกะ ถ้ำท�ำวันละสำมกะ ก็จะได้มำกขึ้นหน่อย

แต่หำกสำมำรถลดเวลำเตรียมกำรลงได้เหลือเพียงไม่เกิน  

10 นำท ีหรอืดไีปกว่ำนัน้อกี คอื ไม่เกนิ 10 วนิำท ีตำมทีโ่ตโยต้ำท�ำได้

เมื่อพัฒนำระบบได้ค่อนข้ำงดีแล้ว จ�ำนวนรุ่นหรือแบบที่ผลิตได้ใน

แต่ละวันก็จะแตกต่ำงหลำกหลำยได้มำกมำยทีเดียวครับ

และผู้ที่ได้ชื่อว่ำเป็นเจ้ำพ่อแห่งกำรเตรียมกำรรวดเร็ว คือ 

Shigeo Shingo ผู้มีผลงำนเป็นต�ำรำออกมำแพร่หลำยทั่วโลกในชื่อ 

SMED หรือ Single Minutes Exchange of Dies ซึ่งคือกำรเตรียม

กำรตั้งเครื่องได้เสร็จในเวลำเลขหลักเดียว หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ไม่ถึง 

10 นำที นั่นเองครับ

และกำรเตรียมกำรรวดเร็วก็เป็นอำวุธลับที่ส�ำคัญของระบบ

กำรผลิตแบบทันเวลำพอดีครับ

ควำมโด่งดังของระบบกำรผลิตที่มีผลิตภำพสูง และมีกำร

ปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่งของโตโยต้ำ ท�ำให้มตี�ำรำว่ำด้วยระบบกำรผลติ

นี้มำกมำย มีกระทั่งหนังสือภำพหรือกำร์ตูนให้ดูได้ง่ำยๆ จนไปถึง

ต�ำรำขั้นสูงที่เรียบเรียงขึ้นโดยอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย

และผู้ที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดที่เขียนต�ำรำเรื่องนี้ คือ Prof.  

Yasuhiro Monden แห่งมหำวิทยำลัยทสึคึบะ

ว่ำกันว่ำสองเสำหลักของระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ คือ 

ระบบอตัโนมตัทิีท่�างานได้เหมอืนมนษุย์ และการผลติแบบทนัเวลา

พอดี

ทั้งสองเสำคืออะไร ท�ำงำนอย่ำงไร ? มำติดตำมกันในตอน

ต่อไปนะครับ


