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“ลูกค้ำ�ส่�ม�รถม่รถส่่อะไรก็ได้้ ติร�บเทุ่�ทุ่�มันเป็น

ส่่ด้ำ�”

คำากล่าวิของ Henry Ford ผ้้ได้รับการยกย่องว่ิาเป็้นนวัิต้กร

คนสำาคัญเม้�อ 100 ปี้ก่อน ในช่ิวิงต้้นศต้วิรรษทุ้� 20 ด้วิยการบุกเบิก

แนวิคิดระบบการผลิต้ทุ้�ส่งผลให้ั อุตสูาหกรรมยานยนต์เติบโต

อย่างก้าวักระโดด ด้วิย ‘Mass Production’ อย่างไรก็ต้ามในโลก

ปั้จจุบัน เรามักได้ยินว่ิา Mass Production เป็นสิู�งล้ัาสูมัยไปแล้ัวั 

เพราะผ้้บริโภูคแต่้ละคนม้ควิามต้้องการหัลากหัลายเฉีพาะตั้วิ ใน

บทุควิามจะชิวินทุ่านผ้้อ่านร่วิมทุบทุวินเร้�องน้�ครับ

กำาเนิด	Mass	Production

ในหันงัส้อ The Machine that Changed the World ทุ้�ทุำาใหั้ 

‘ระบบ Lean’ เป็้นทุ้�แพร่หัลาย ได้กล่าวิถ้ง วิัวััฒนาการระบบการ

ผู้ลิัต 3 ยุค ในอุต้สาหักรรมยานยนต์้ 

ยุคแรก ‘Craft Production’ เม้�อการผลิต้รถยนต์้เป้ร้ยบได้

กับงานหััต้ถกรรม มาต้รฐานชิิ�นส่วินต่้าง ๆ ยังไม่พัฒนา ช่ิางยนต์้

ต้้องม้ควิามร้้ และทัุกษะส้ง เพ้�อป้ระกอบ และป้รับแต่้งชิิ�นส่วินให้ั

เข้ากันได้ รถจะหัยุดนิ�งอย่้กับทุ้� และช่ิางเป็้นผ้้นำาชิิ�นส่วินเข้ามา

ป้ระกอบ

จำานวินการผลิต้ทุ้�ทุำาได้ในแต่้ละวัินม้เพ้ยงไม่ก้�คัน รถุยนต์

เป็นขึ้องหรูหราราคาแพัง เศรษฐ้เทุ่านั�นจ้งสามารถม้กำาลังซ้ี�อได้ 

Mass Production ตกยุุค

ปี้ 1913 โรงงาน Ford ได้เข้ามาเป้ล้�ยนวิิธุ้การผลิต้ในรุ่น 

Model T โดย แบ่งงานประกอบเป็นสู่วันย่อยๆ ให้ัพนักงาน

หัลายคนมาร่วิมกันทุำางานซีำ�าๆ การเร้ยนร้้ และทัุกษะเกิดข้�นได้

อย่างรวิดเร็วิ จนเกิดเป็้นควิามชิำานาญ 

พนักงานทุ้�เคยเส้ยเวิลากับการเดินไป้หัยิบชิิ�นส่วินกลับมา 

ป้ระกอบทุ้�ตั้วิรถ เป้ล้�ยนเป็้นอย่้ป้ระจำาสถาน้การผลิต้ รถยนต้์

เคล้�อนทุ้�เข้าไป้หัาด้วิยระบบสายพานต้ามแต่้ละสถาน้งานแทุน 

(Conveyor) ‘ผู้ลิัตภัาพัการผู้ลิัต’ พัฒนาข้�นมาอย่างมาก

ล้กค้าได้รับป้ระโยชิน์ด้วิยราคา Model T เม้�อเทุ้ยบกับ 

ค่้แข่งรายอ้�น ๆ  ถูุกลังกว่ัาคร้�งหน้�ง รถยนต์้กลายเป็้นสินค้าทุ้�ชินชัิ�น

กลางม้กำาลังเอ้�อมถ้ง โรงงานทุำางานด้วิยกำาลังการผลิต้เต็้มทุ้� ต้าม

ยอดขายทุ้�เจริญเติ้บโต้อย่างรวิดเร็วิ

อย่างไรก็ต้าม ควัามหลัากหลัายขึ้องผู้ลิัตภััณฑ์์ ทุ้�เคยม้

ในยุค Craft ถ้กจำากัดจำานวินลง เพ้�อให้ัผลิต้รุ่นเด้ยวิกันได้จำานวิน

ทุ้ละมากๆ ในเวิลาอันสั�น

ปี้ 1915-1925 ส้รถยนต์้ทุ้�เคยม้หัลายส้ เหัล้อการผลิต้ใน

โรงงาน เพีัยงสีูดำาสีูเดียวั เพราะเป็้นส้ทุ้�แห้ังเร็วิ และต้้นทุุนการ

ผลิต้ต้ำ�าทุ้�สุด 

‘Mass Production’ จ้งมุ่งเป้้าหัมายต้้นทุุนการผลติ้ต้ำ�าทุ้�สุด 

ด้วิยการทุำาทุ้ละมาก ๆ แต้่ปั้ญหัาทุ้�ต้ามมาค้อ ขาดควิามหัลาก

หัลายของผลิต้ภัูณ์ฑ์์ 
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ยุคทุ้�สาม ‘Lean Production’ เขา้มา

พลิกโฉีมระบบการผลิต้อ้กครั�ง ด้วิยควิาม

ย้ดหัยุ่นในกระบวินการ ทุำาให้ัสามารถสร้าง

ผลิต้ภัูณ์ฑ์์ได้อย่าง ‘หัลากหัลาย’ แต่้ยังคง 

ควิบคุมให้ั ‘ต้้นทุุนต้ำ�า’ ควิบค่้กันไป้ด้วิย 

ม้อ้กคำาหัน้�งทุ้�ส้�อควิามหัมายในแนวิทุาง

เด้ยวิกันน้�ค้อ Mass Customization 

ความต�องการู้สินค�าที�หลากหลาย

ส้ในต้ลาดรถยนต์้ปั้จจุบันม้ ควัาม

หลัากหลัายอยา่งมาก ต้ามควิามต้้องการ

ล้กค้าหัร้อไม่?

ถ้ามองในต้ลาดบ้านเรา เม้�อไม่นบัรถ Taxi ทุ้�มส้ส้นัสะดุดต้า

แล้วิ เราจำะพับประชุากรหลัักเพีัยงไม่กีสีู บนทุ้องถนน เช่ิน สข้าวิ 

ส้เงิน และส้เทุา โดยต้ลาดโลกก็ม้ลักษณ์ะไม่ต้่างกัน 

ข้อม้ลจาก 2020 Global Automotive Color Popularity 

โดย Axalta ป้รากฏิว่ิา สัดส่วินส้รถยนต์้เป็้นดังน้� ค้อ ส้ขาวิ 38%, 

ดำา 19%, เทุา 15%, เงิน 9%, นำ�าเงิน 7% นั�นหัมายถ้ง เมื�อรวัม 

3 สีูแรก จำะกินสู่วันแบ่งตลัาดไป 72% หัร้อเก้อบ 3 ใน 4 แล้วิ 

ปั้จจัยด้านธุุรกิจทุ้�ส่งผลด้วิยค้อ ราคาขึ้ายต่อ เพราะการ

เล้อกส้พิเศษอาจต้้องแลกมาด้วิยม้ลค่ารถม้อสองทุ้�ลดลง เทุ้ยบกับ

ส้ต้ลาดทุ้�ราคาด้กว่ิาเพราะซ้ี�อง่ายขายคล่อง

กรณ้์ศ้กษาเม้�อครั�งทุ้� Steve Jobs หัวินค้นส่้ Apple ในปี้ 

1997 เพ้�อกอบก้้สถานะบริษัทุทุ้�เส้�ยงต่้อการล้มละลาย มาต้รการ

แรกๆ ทุ้�ทุำาค้อ การลัดจำำานวันรุ่นสิูนค้าลัง ผลิต้ภัูณ์ฑ์์หัลักใน 

ยุคนั�นค้อเคร้�องคอมพิวิเต้อร์ Macintosh ทุ้�ม้จำานวินนับสิบรุ่น 

Jobs ได้วิาดภูาพ ต้าราง 2x2 เป็้น 4 ช่ิอง แนวินอนค้อ 

คอมพิัวัเตอร์ ‘ต้ั้�งโต๊ั้ะ - เคล่�อนท่ี่�’ ส่วินแนวิตั้�งค้อ ลูักค้า ‘ท้ี่�วไป 

- มู่ออาช่ีพ’ จากนั�นลดผลิต้ภัูณ์ฑ์์ลงเหัล้อเพ้ยง 4 รุ่นต้ามแต่้ละ

ช่ิองเทุ่านั�น

ผลทุ้�เกิดข้�นค้อ การวัางตำาแหน่งที่างการตลัาด และส้�อสาร

กับล้กค้าเป้้าหัมายได้ชัิดเจนข้�น ล้กค้าไม่สับสนในการเล้อกซ้ี�อ 

การจัดการ Supply Chain ง่ายข้�น ลดสินค้าคงคลัง และลดต้้นทุุน

ด้าน Logistics ลง 

ผลป้ระกอบการฟั้�นจากขาดทุุนกลับมาเป้็นกำาไรภูายใน 

1 ปี้ Jobs ได้พ้ดถ้งเร้�องน้�ในภูายหัลังว่ิา “ก�รตัิด้สิ่นใจว่่�จะไม่

ทุำ�อะไร ม่คำว่�มส่ำ�คัำญเทุ่�ๆ กับ ก�รตัิด้สิ่นใจว่่�จะทุำ�อะไร” 

หันังส้อขายด้ช้ิ�อ The Paradox of Choice กล่าวิถ้งจิต้วิิทุยา

ของมนุษย์ว่ิา ควิามพ้งพอใจของเราลดลง เม้�อต้้องเผชิิญกับตั้วิ

เล้อกมาก ๆ 

ม้การวิิจัยทุดลองวิางขายแยม 24 ชินิดในซ้ีเป้อร์มาร์เก็ต้

เเห่ังหัน้�ง จากนั�นในวัินถัดมาลดเหัล้อเพ้ยง 6 ชินิด เพ้�อเป้ร้ยบเทุ้ยบ 

ป้รากฏิวิา่ชุิดเเยม 6 ชินิดกลับสร้างยอดขายไดม้ากกวิา่ ที่างเลืัอก

ทีี่�มากไป ทุำาให้ัควิามสนใจล้กค้าหัยุดชิะงัก และไม่ซ้ี�อในทุ้�สุด

น้�คงเป็้นเหัตุ้ให้ัเมน้ร้านอาหัารจำานวินไมน้่อย 

มักจะม้หัน้าแรกเป้็น อาหารแนะนำา ให้ักับล้กค้า 

ทุ้�ไม่ได้ต้้องการทุางเล้อกมาก ๆ ตั้วิผมเองก็มักจะสั�ง

อาหัารจากหัน้าอาหัารแนะนำาน้�เช่ินกัน

สิ�งทุ้�เราเร้ยนร้้ได้ค้อ ในโลกควิามจริงนั�น 

ต้้นทุุนทุ้�ต้ำ�าทุ้�สุดของ Mass Production กับ ควิาม

หัลากหัลายไม่จำากัดของ Mass Customization อาจ

ไม่ใช่ิ 0 กับ 1 ทุ้�ต้้องเล้อกเพ้ยงอย่างใดอย่างหัน้�ง

สิ�งสำาคัญค้อ จุำดสูมดุลั และ Focus เพ้�อ

สร้าง ‘ควิามสามารถในการแข่งขัน’ ให้ัเหัน้อค่้แข่ง

ครับ




