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เ
ม่�อเข้าส์ู่ส์หัส์วรรษ 2000 โดูยเฉพาะหลังป็ี 2010 เป็็น่ต้้น่

มา แน่วโน่้มการซึ่่�อรถยน่ต้์ของคน่รุ่น่ใหม่เริ�มลดูลง โดูย

เฉพาะใน่ป็ระเที่ศที่่�พัฒน่าแล้วอย่างส์หรัฐอเมริกา หร่อญ่�ป็ุ่น่ และ

โดูยเฉพาะกลุ่มคน่ที่่�อาศัยอยู่ใน่เม่องใหญ่ ๆ จ่งไดู้ม่การส์ำารวจถ่ง 

ส์าเหตุ้ของการที่่�คน่รุ่น่ใหม่เริ�มไม่ส์น่ใจการม่รถยน่ต์้ ป็ระการที่่� 1 

กลุ่มคน่รุ่น่ใหม่ม่ใบขับข่�น่้อยลง ป็ระการที่่�ส์อง คน่ท่ี่�อยู่คน่เดู่ยว 

หร่อส์าม่ภรรยารุ่น่ใหม่เป็็น่ครอบครัวเล็กท่ี่�ไม่จำาเป็็น่ต้้องม่รถยน่ต์้

ให้ยุ่งยากก็ไดู้ (การม่รถยน่ต้์ใน่ครอบครองน่ั�น่ ใน่ญ่�ป็ุ่น่ม่ความยุ่ง

ยากมาก โดูยเฉพาะจะต้้องม่ที่่�จอดูรถเป็็น่เง่�อน่ไขส์ำาคัญ และการ

ต้่อภาษ่แต้่ละป็ี ก็ม่อัต้ราเพิ�มข่�น่เร่�อย ๆ เพราะรถยน่ต้์เส์่�อมส์ภาพ 

ต้รงกัน่ข้ามกับป็ระเที่ศไที่ย)

ป็ระการที่่�ส์าม ป็ระชากรย้ายเข้ามาอยู่ใน่เม่องใหญ่ ๆ ท่ี่�

ม่ส์าธุารณูิป็โภคดู้าน่การจราจร ไม่ว่าจะเป็็น่รถไฟี รถใต้้ดูิน่ หร่อ

รถเมล์ ที่่�เพ่ยบพร้อม จ่งไม่ม่ความจำาเป็็น่ต้้องม่รถยน่ต้์ ป็ระการที่่�

ส์่� ความส์น่ใจของการซ่ึ่�อรถยน่ต้ใ์หมม่น่่อ้ยลง (อาจจะมุง่ไป็ที่่�รถมอ่

ส์องมากข่�น่) ป็ระการที่่�ห้า หลังฟีองส์บู่แต้ก รายไดู้ไม่ส์ูงข่�น่ ที่ำาให้

ความอยากใน่การบริโภคลดูน่้อยลง ซึ่่�งไม่เพ่ยงแต้่ รถยน่ต้์เที่่าน่ั�น่ 

รวมถง่เคร่�องอปุ็โภคบรโิภคอ่�น่ ๆ  ดูว้ย ค่ายรถยน่ต้ส์์ว่น่ใหญจ่ง่ยงัไม่

ส์ามารถคาดูการณิอ์น่าคต้ไดู้วา่จะเป็็น่อยา่งไร เหตุ้ผู้ลห้าป็ระการ

ข้างต้้น่ จะเป็็น่เหตุ้ผู้ลหลักหร่อไม่ 

ดัูงนั่�น่ ระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้า (Toyota Production 

System) ท่ี่�โต้โยต้้าพยายามส์ร้างข่�น่มา จะก้าวไป็ข้างหน้่า

ไดู้อย่างไร ถ้าส์ถาน่การณ์ิเป็็น่เช่น่น่่� แท้ี่จริงแล้ว ระบบการผู้ลิต้

แบบโต้โยต้้านั่�น่ ไม่ใช่เป็็น่เร่�องท่ี่�ยากท่ี่�จะที่ำาความเข้าใจ ไม่ไดู้

เฉพาะใน่อุต้ส์าหกรรมยาน่ยน่ต์้เท่ี่านั่�น่ แต่้จะให้รู้ซ่ึ่�งนั่�น่ ต้้องลงไป็

ท่ี่�หน้่างาน่เร่ยน่รู้การป็ฏิิบัติ้จริง เพ่�อท่ี่�จะรู้วัต้ถุป็ระส์งค์ และวิธุ่การ

ของการลดู lead time และเพิ�มผู้ลิต้ภาพการผู้ลิต้ใน่การที่ำางาน่

แต่้ละวัน่ และท่ี่�ส์ำาคัญ จะที่ำาครั�งเดู่ยวจบไม่ไดู้ จะต้้องที่ำาวัน่พรุ่งน่่�

ให้ดู่กว่าวัน่น่่� น่่�ค่อหลักคิดูท่ี่�แท้ี่จริงของ ระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้า 

หลักการ และวัต้ถุป็ระส์งค์ท่ี่�ส์ำาคัญอ่กอย่างหน่่�งค่อ ไม่ใช่

การที่ำาให้ผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่ต้้องที่ำางาน่หนั่กข่�น่เพ่�อเพิ�มผู้ลิต้ภาพ แต่้จะ

เป็็น่การไคเซ็ึ่น่ท่ี่�ที่ำาให้ผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่นั่�น่ที่ำางาน่ไดู้ง่ายข่�น่ต่้างหาก 

น่อกจากน่่�ยังต้้องที่ำาให้รู้ส่์กส์นุ่กใน่การที่ำางาน่ดู้วย งาน่ดู่ข่�น่ ตั้วเอง

ก็ดู่ข่�น่ คุณิโอโน่ะ ผูู้้คิดูค้น่ระบบการผู้ลิต้แบบ โต้โยต้้าไดู้เป็ร่ยบ-

เท่ี่ยบว่า แต่้เดิูมถ้าเราน่่กถ่งภาพของส์ายพาน่การผู้ลิต้ ผูู้้ท่ี่�อยู่ใน่

โรงงาน่มักจะน่่กถ่งภาพใน่ภาพยน่ต้ร์ ของชาล่แชป็ป็ลิน่ เร่�อง 

Modern time ท่ี่�แชป็ป็ลิน่ ต้้องวิ�งต้ามส์ายพาน่ท่ี่�วิ�งไป็เร็วกว่าการ

ที่ำางาน่ของตั้วเอง แต่้นั่�น่เป็็น่ระบบการผู้ลิต้แบบป็ริมาณิมาก 

(mass production) ของฟีอร์ดูใน่ส์มัยเดิูม นั่�น่ค่อใช้วัต้ถุดิูบ

เหม่อน่กัน่ป็ริมาณิมาก ผู้ลิต้รถยน่ต์้ท่ี่�เหม่อน่ ๆ กัน่จำาน่วน่คัน่
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มาก ๆ แต่้ต้รงกัน่ข้าม ระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้า ไม่ใช่การเพิ�ม

ความเร็วของส์ายพาน่ ที่ำาการผู้ลิต้เฉพาะป็ริมาณิท่ี่�ขายไดู้ การเพิ�ม

ความเร็วของส์ายพาน่ไม่ม่ความหมายอะไร จะต้้องเป็็น่ความเร็วท่ี่�

ผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่ส์ามารถที่ำางาน่ไดู้ง่าย และม่ความมุ่งมั�น่ใน่การที่ำางาน่   

ความแต้กต่้างท่ี่�ส์ำาคัญอ่กป็ระการหน่่�งค่อ ไลน์่การผู้ลิต้ของบริษัที่

รถยน่ต์้ยุโรป็นั่�น่ พนั่กงาน่ไม่ส์ามารถหยุดูส์ายการผู้ลิต้ไดู้ดู้วยการ

ตั้ดูสิ์น่ใจของต้น่เอง ซ่ึ่�งเป็็น่การที่ำางาน่ท่ี่�ไม่ส์ะดูวก จ่งไดู้เป็ล่�ยน่ให้

โต้โยต้้านั่�น่ พนั่กงาน่ส์ามารถตั้ดูสิ์น่ใจหยุดูส์ายการผู้ลิต้ดู้วยตั้วเอง

ไดู้

ใน่อ่กดู้าน่หน่่�ง ระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้านั่�น่ เริ�มต้้น่จาก

หน้่างาน่การผู้ลิต้ของบริษัที่เอง จากนั่�น่ก็ขยายไป็ยังบริษัที่ท่ี่�

เก่�ยวข้อง Supplier ขยายไป็ยังโรงงาน่ใน่ต่้างป็ระเที่ศ หร่อแม้

ตั้วแที่น่จำาหน่่าย ก็น่ำาเอาระบบน่่�เข้าไป็ขยายผู้ลใช้   

น่อกจากน่่� ธุุรกิจอ่�น่ ๆ  ก็ไดู้น่ำาเอาระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้า

ไป็ใช้ดู้วย อย่างหน่่�งค่อ โรงพยาบาลนั่�น่เอง นั่�น่ค่อ เม่�อพิจารณิาดูู

กระบวน่การของการต้รวจรักษาแล้วเป็ร่ยบเท่ี่ยบกับไลน์่การผู้ลิต้

แล้ว ก็ค้น่พบว่าม่จุดูท่ี่�จะไคเซ็ึ่น่ไดู้ นั่�น่ค่อเกิดูช่องว่างหร่อม่เวลาท่ี่�

จะต้้องรอใน่ระหว่างการต้รวจรักษา ใน่การลดูเวลารอนั่�น่ จะต้้อง

กำาจัดูความล่าช้าให้ไดู้   น่อกจากน่่� การไป็ต้รวจโรคต้ามโป็รแกรม

ท่ี่�จะต้้องม่ตั้�งแต่้การชั�งน่ำ�าหนั่ก วัดูส่์วน่สู์ง ต้รวจเล่อดู เอ็กซึ่เรย์ ซ่ึ่�ง

ม่กระบวน่การท่ี่�ยาว น่อกจากน่่�เวลาจะต้รวจกระเพาะ ต้้องกิน่ยา

แบเร่ยม นั่�น่ที่ำาให้ต้้องเส่์ยงเวลารออ่กเช่น่กัน่ จ่งจะต้้องม่การป็รับ

เป็ล่�ยน่กระบวน่การ เพ่�อลดูเวลาลงให้ไดู้มากท่ี่�สุ์ดู 

อย่างไรก็ต้าม การน่ำาเอาระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้าเข้า

ไป็ใช้นั่�น่ ไม่ใช่จะที่ำาไดู้ง่ายนั่ก ส์ำาหรับทุี่ก ๆ ท่ี่� ไม่ใช่ว่าท่ี่�ป็ร่กษา 

(Consultant) ทุี่กคน่จะที่ำาไดู้ ท่ี่�ป็ร่กษาไม่ใช่เพ่ยงแต่้ไป็พูดูบรรยาย

เฉย ๆ จะต้้องรู้เร่องท่ี่�หน้่างาน่ แล้วลงไป็ท่ี่�หน้่างาน่ที่ำางาน่ร่วมกับ

ผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่ท่ี่�หน้่างาน่ จ่งจะป็ระส์บความส์ำาเร็จ และม่ม่โรงงาน่

ต่้าง ๆ คิดูว่า เอาระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้าเข้าไป็แล้วเชิญ

ท่ี่�ป็ร่กษามาแล้วป็ฏิิบัติ้ไดู้ง่าย ๆ  เหม่อน่กับกิน่ยาคอร์ส์เดู่ยวก็หาย 

ผูู้้ท่ี่�จะที่ำาหน้่าท่ี่�ไป็เป็็น่ท่ี่�ป็ร่กษานั่�น่ จะต้้องม่คุณิส์มบัติ้อย่างน้่อย

3 ข้อดู้วยกัน่ ไดู้แก่ ม่ความเข้าใจระบบน่่�เป็็น่อย่างดู่ ส์อง ม่ความ

เข้าใจความคิดูอ่าน่ ความต้้องการของส์ถาน่ป็ระกอบการใน่การท่ี่�

จะดูำาเนิ่น่การเอาระบบน่่�เข้ามาพร้อมกับผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่ และส์าม ต้้อง

ม่ความรู้ส่์กถ่งวิกฤติ้การณ์ิดู้วย ท่ี่�ป็ร่กษาส่์วน่ใหญ่ มักจะมองจาก

ข้างบน่ ไม่ไดู้ไป็คลุกคล่กับผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่ จ่งมักจะไม่ไดู้รับการ

ยอมรับจากผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่ บางบริษัที่กว่าท่ี่�จะที่ำาให้ผูู้้ป็ฏิิบัติ้งาน่

ยอมรับนั่�น่ เป็็น่เวลาเก่อบคร่�งปี็ท่ี่เดู่ยว

ป็ระเด็ูน่ท่ี่�เก่�ยวกับความรู้ส่์กถ่งวิกฤติ้การณ์ิก็ค่อ คุณิโอโน่ะ 

ผูู้้เริ�มระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้า ร่วมกับผูู้้บริหารระดัูบสู์งท่ี่�เคยม่

ป็ระส์บการณ์ิจากการพ่ายแพ้ส์งคราม รู้ซ่ึ่�งถ่งวิกฤติ้การณ์ิท่ี่�เคย

เกิดูข่�น่ ต่้างกับคน่รุ่น่ใหม่ท่ี่�เกิดูมาใน่ยุคท่ี่�ป็ระส์บความส์ำาเร็จแล้ว 

การท่ี่�คุณิโอโน่ะคิดูระบบน่่�ข่�น่มาก็เพราะคิดูว่า ถ้าไม่ที่ำาเช่น่นั่�น่แล้ว 

จะไป็ไม่รอดู ท่ี่�ป็ร่กษาท่ี่�เป็็น่คน่รุ่น่ใหม่ทัี่�งหลายหากไม่ม่ความรู้ส่์ก

เช่น่น่่� จะไป็ช่�แน่ะแก่โรงงาน่เล็ก ๆ  ไม่ไดู้  เพราะโรงงาน่เหล่าน่่� ใน่ภาวะ

เศรษฐกิจเช่น่น่่� เหม่อน่ย่น่อยู่บน่หน้่าผู้าท่ี่�จะต้กลงมาไดู้ทุี่กเวลา 

เป็ร่ยบเส์ม่อน่ชาวป็ระมงท่ี่�ว่า “ใต้้แผู่้น่ไม้บาง ๆ  (ของเร่อ) ค่อ น่รก”  

โรงงาน่ขน่าดูเล็ก ๆ  นั่�น่ ล้มไป็ เพราะว่า ไป็คำ�าป็ระกัน่บริษัที่อ่�น่ดู้วย

กัน่ การท่ี่�โรงงาน่เล็ก ๆ ต้้องคำ�าป็ระกัน่ดู้วยกัน่เอง เพราะเวลาไป็

กู้เงิน่ ธุน่าคารจะไม่ให้กู้ถ้าไม่ม่คำ�าป็ระกัน่  ดัูงนั่�น่ต่้างก็จะคำ�าป็ ระ

กัน่กัน่เอง เม่�อเกิดูมรสุ์มข่�น่ เร่อเล็ก ๆ  ท่ี่�ผูู้กติ้ดูกัน่ ก็พลอยล่มกัน่ไป็

หมดู

ดัูงนั่�น่การท่ี่�ท่ี่�ป็ร่กษาจะไป็ที่ำาหน้่าท่ี่�เป็็น่ท่ี่�ป็ร่กษาให้โรงงาน่

ขน่าดูเล็กนั่�น่ จะต้้องม่ความเข้าใจใน่ความรู้ส่์กวิกฤติ้ และแน่่น่อน่ 

โรงงาน่ขน่าดูเล็กไม่ใช่โรงงาน่ขน่าดูกลางหร่อขน่าดูใหญ่ท่ี่�จะม่

ระบบท่ี่�ดู่ ท่ี่�ส์ามารถเร่ยน่รู้อะไรไดู้เร็ว ม่ป็ระสิ์ที่ธิุภาพ พนั่กงาน่เป็็น่

บุคคลธุรรมดูา ม่ความรู้ไม่มาก แต่้ม่ป็ระส์บการณ์ิการที่ำางาน่ท่ี่�นั่�น่

น่าน่ ก็ท่ี่�จะยอมรับใน่ที่างที่ฤษฏ่ิย่อมเป็็น่เร่�องท่ี่�ยากอยู่แล้ว ดัูงนั่�น่

ต้้องที่ำาให้ยอมรับใน่ที่างการป็ฏิิบัติ้เท่ี่านั่�น่ ซ่ึ่�งจะต้้องใช้ความ

พยายาม และเวลาอย่างมากจ่งจะที่ำาให้เกิดูความส์ำาเร็จ

อย่างไรก็ต้าม ระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้า (Toyota 

Production System) ไดู้กลายเป็็น่ระบบหน่่�งท่ี่�เป็็น่ท่ี่�ยอมรับ

ไม่เพ่ยงแต่้อุต้ส์าหกรรมยาน่ยน่ต์้เท่ี่านั่�น่ ใน่ปั็จจุบัน่ ไดู้ม่หลักสู์ต้ร

ให้การอบรม ท่ี่�จัดูโดูยส์มาคมส่์งเส์ริมเที่คโน่โลย่ (ไที่ย-ญ่�ปุ่็น่) และ

ส์ถาบัน่เที่คโน่โลย่ไที่ย-ญ่�ปุ่็น่ มาเป็็น่เวลาหลายปี็แล้ว (ขออนุ่ญาต้

ป็ระชาสั์มพัน่ธ์ุ) น่อกจากจะไดู้รับความส์น่ใจจากส์ถาน่ป็ระกอบ-

การท่ี่�เก่�ยวกับยาน่ยน่ต์้แล้ว ยังม่อ่กหลาย ๆ  ป็ระเภที่อุต้ส์าหกรรม

ก็ไดู้ให้ความส์น่ใจ น่ำาเอาระบบคัมบัง ระบบ Pull หร่อระบบ 

Heijunka ซ่ึ่�งเป็็น่แกน่ของระบบการผู้ลิต้แบบโต้โยต้้า ไป็ใช้

ใน่ระบบการผู้ลิต้ของต้น่เอง ซ่ึ่�งส่์วน่ใหญ่จะเป็็น่อุต้ส์าหกรรมท่ี่�ม่

ส์ายการผู้ลิต้ ไม่ว่าจะเป็็น่การ์เม้น่ท์ี่ 

หร่ออุต้ส์าหกรรมอาหาร หร่อ

แม้แต่้โรงพยาบาล ก็ไดู้

มาศ่กษาเพ่�อไป็ป็รับป็รุง

ระบบการให้บริการของ

ต้น่เอง มากมาย และ

หลากหลาย




