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วิถีไทย วิถีโลก

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่ า น

สมาชิก และผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ เราคุยกันเรือ่ ง
ระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า หรื อ การผลิ ต แบบ
ทันเวลาพอดี ในฉบับที่แล้วด้วยเรื่องการท�ำให้สายการผลิตเป็น
ระบบอัตโนมัติที่ท�ำงานได้เหมือนคน โดยการวางผังรูปตัว U แล้ว
ค่อยๆ ดึงพนักงานที่ท�ำงานดีที่สุดออกจากสายการผลิตทีละคนตาม
ล�ำดับ การท�ำเช่นนี้นอกจากจะเป็นการท�ำให้ได้ระบบอัตโนมัติที่
คุ้มค่าการลงทุนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มผลิตภาพอย่างแท้จริงซึ่งได้จาก
การลดปัจจัยป้อนเข้าอีกด้วย
ในตอนนีเ้ รามาคุยกันเรือ่ งเสาหลักทีส่ องในสองเสาหลักของ
ระบบการผลิตแบบโตโยต้ากันนะครับ นัน่ คือ การท�ำให้ผลิตได้แบบ
ทันเวลาพอดี หรือ Just-In-Time, JIT ซึ่งมักเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ว่ากันว่าระบบนี้ คิอิจิโร โตโยดะ หนึ่งในตระกูลโตโยดะ
เป็นหนึ่งในผู้ให้ก�ำเนิดระบบนี้หลังจากได้ดูงานที่โรงงานของฟอร์ดที่
เป็นเจ้าแห่งระบบการผลิตทีละจ�ำนวนมากด้วยสายพานการผลิต
ต่อเนื่อง หรือ Mass Production นั่นแหละครับ
หากผมเป็นท่านโตโยดะ เห็นฟอร์ดผลิตรถไหลออกจากสาย
การผลิตเหมือนสายน�้ำ ก็คงท้อใจเหมือนกันว่าจะสู้ได้อย่างไรหนอ?
แต่เมื่อคนไม่ยอมแพ้เสียอย่าง ก็พยายามมองหาทางแก้
เกมส์ และต่อสู้ได้ในที่สุด
เพราะ “เงื่อนไข” ของระบบการผลิตทีละจ�ำนวนมากนั้น
กลับเป็น “จุดอ่อน” ของระบบนี้ครับ
เงื่อนไขหลักที่ท�ำให้ระบบการผลิตทีละจ�ำนวนมากท�ำได้
อย่างไหลต่อเนื่อง คือ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่น�ำมาผลิตต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน ชิ้นส่วนประเภทเดียวกันต้องเหมือนกัน
ทุกประการ หรือมีมาตรฐานของชิ้นส่วนทุกชิ้น
หากสอดคล้องกับเงือ่ นไขนี้ การผลิตก็จะท�ำได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยได้สินค้าที่ออกมามีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเปี๊ยบ

สมัยที่ฟอร์ดรุ่งๆ นั้น ถึงกับออกค�ำโฆษณาที่กลายเป็นกรณี
ศึกษาของวิชาบริหารธุรกิจเลยละครับ ค�ำโฆษณาที่ว่าก็คือ...
ลูกค้าต้องการรถรุ่นไหนก็ได้ สีอะไรก็ได้ ...แต่เราผลิต
เฉพาะรุ่น T และสีด�ำเท่านั้น
จุดอ่อนที่ส�ำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับ คือ การบังคับให้ลูกค้า
ไม่มีทางเลือก ซึ่งในเชิงการตลาดถือว่าเป็นบาปมหันต์เลยละครับ
เพราะเราท่านต่างทราบกันดีวา่ ลูกค้าแต่ละคนความต้องการ
ก็จะผิดแผกแตกต่างกันไป บางคนชอบสีด�ำ บ้างก็ชอบสีแดง สีขาว
หรือสีนำ�้ เงิน บ้างชอบรถขนาดเล็ก บางคนชอบขนาดกลาง แต่บางคน
ก็รุ่นใหญ่ชอบรถ SUV หรือขับเคลื่อนสี่ล้อ
ดังนั้น ระบบการผลิตที่ดีกว่าการผลิตทีละจ�ำนวนมาก คือ
การผลิตที่ได้สินค้าหลากหลายอยู่ตลอดเวลา โดยความหลากหลาย
เป็น การผลิตผสมรุ่น ผสมแบบ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ได้
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี คือ ระบบที่จะมาชนกับ
ระบบการผลิตทีละจ�ำนวนมากโดยตรงเลยละครับ

January 2018 No. 253
●

25

วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

TPA news
วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

26

TPA news
วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

ว่ากันว่า...อีกเช่นกันครับ...ว่าท่านโตโยดะไปปิ๊งความคิดที่
จะสู้กับระบบผลิตของฟอร์ดจากการไปเห็นการจัดของในซูเปอร์
มาร์เก็ตทีม่ กี ารจัดวางของขายอย่างหลากหลายของอเมริกา ซึง่ สมัย
นั้นร้านสะดวกซื้อยังไม่มีหรอกนะครับ
ด้วยความจ�ำกัดในเนื้อที่วางของ ผู้ดูแลซูเปอร์มาร์เก็ตจะใช้
วิธีรวบรวมชนิด และจ�ำนวนของที่ขายได้มากน้อยในแต่ละวัน แล้ว
สั่งไปเฉพาะจ�ำนวนที่ขายได้เพื่อให้มาเติมให้เต็มจ�ำนวน ขายมาก
สั่งมาก ขายน้อยสั่งน้อย
พูดไปท�ำไมมี...ท�ำอย่างนี้คือใช้ข้อมูลที่ลูกค้าซื้อของไปเป็น
หลักในการสั่ง และควบคุมชนิด และปริมาณของที่วางขายในร้าน
นั่นเองครับ นี่แหละครับจุดตั้งต้นของระบบทันเวลาพอดี
คิดดูดีๆ ก็จะเข้าใจได้ว่า ยิ่งมีข้อมูลละเอียด และทันเหตุการณ์มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งจัดการควบคุมชนิดและปริมาณสิ่งของ
ได้แม่นย�ำมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยีระบบรหัสแท่งหรือ Bar
Code และ RFID ทีพ่ ฒ
ั นาก้าวหน้าในระยะหลัง ช่วยให้ระบบทันเวลา
พอดีแม่นย�ำมากขึ้นหลายเท่าครับ
หากพิจารณาตลอดช่วงอายุของสินค้าจาก “ต้นน�้ำ” คือ
วัตถุดบิ ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ผ่านการค้าส่ง ไปสูก่ ารค้าปลีก
ถึงมือลูกค้าที่ “ปลายน�้ำ” นั้น ระบบทันเวลาพอดีจะให้ลูกค้าเป็น
ผู้ก�ำหนดว่าควรจะผลิตของใด? ปริมาณเท่าใด? ในเวลาเท่าใด?
ระบบจะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อลูกค้า “ดึง” สินค้าออกไปจาก
ร้านค้าหรือปลายน�้ำนั่นเองครับ
ในขณะที่ ร ะบบการผลิ ต ที ล ะจ�ำนวนมากของฟอร์ ด นั้ น
ก�ำหนดชนิด และปริมาณการผลิตสินค้าโดยผูผ้ ลิต จะใช้การผลักจาก
“ต้นน�้ำ” ไปสู่ปลายน�้ำเรื่อยๆ ตามล�ำดับ
ความเชือ่ มโยงระหว่างความต้องการของลูกค้า และปริมาณ
การผลิตจะไม่แม่นย�ำเท่ากับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีครับ
นี่เองที่ท�ำให้ระบบการผลิตทีละจ�ำนวนมากมีชื่ออีกชื่อหนึ่ง
ว่าระบบ “ผลัก” ในขณะที่ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมีชื่ออีก
ชื่อหนึ่งว่าระบบ “ดึง”
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และมีการให้ความหมายของระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดีวา่ “ผลิตเฉพาะสิง่ ของทีต่ อ้ งการ ในปริมาณทีต่ อ้ งการ ในเวลา
ที่ต้องการ ด้วยต้นทุนที่ต�่ำที่สุด”
หากระบบการผลิตใดท�ำได้เช่นนี้ สินค้าคงคลังก็จะเป็นศูนย์
เพราะท�ำเท่าไหร่ก็ขายได้หมด ไม่เกิดของล้าสมัยด้อยคุณภาพ
ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ ไม่เกิดความสูญเปล่าอีกนานับประการครับ
เสาหลักที่สองหรือทันเวลาพอดีนี้ ฟังดูดีมาก และน่าท�ำ
อย่างยิ่ง แต่กว่าจะบรรลุถึงระบบทันเวลาพอดีอย่างแท้จริงนั้น
ยากเย็นแสนเข็ญทีเดียวครับ
ลองดู กั น นะครั บ ว่ า ถ้ า จะท�ำแบบทั น เวลาพอดี ใ ห้ ไ ด้ นั้ น
จะต้องมีปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรบ้าง?
1. ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ
2. ต้องมีระบบที่จะส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฉับไว
3. ต้องมีการปรับเรียบการผลิต
4. ต้องเตรียมงานตั้งเครื่องได้รวดเร็ว
5. เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเดินได้ดีไม่มีขัดข้อง
6. พนักงานต้องท�ำงานได้หลายหน้าที่
7. ชิน้ ส่วน ส่วนประกอบ และการส่งต่องานระหว่างขัน้ ตอน
ต้องไม่มีของเสีย
ปัจจัยหลักๆ ทั้ง 7 ประการนี้ต้องครบถ้วน แต่เหนือสิ่งอื่นใด
คือ พนักงานต้องมีขวัญก�ำลังใจดี ท�ำให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ไม่ง่ายเลยนะครับ
เรามาดูปจั จัยเหล่านีใ้ นรายละเอียดกันในฉบับต่อไปนะครับ
อ่าน ต่อฉบับหน้า

