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ใน
ขณะที�สังคม่กำล้ังก้าวเข้าส้่ยุคของรถยนัต์่ไฟัฟ้ัา 

หรอืรถยนัต่อ์ตั่โนัม่ตั่ ิการพด้้ถงึ Toyota Production 

System อีกครั�งหนัึ�ง ก็ไม่่นั่าเปุ่็นัเรื�องที�เสียหายแต่่อย่างใด้ เพราะ

ต่ัวระบบเอง ในัปัุ่จ้จุ้บันัไม่่เพียงแต่่ได้้ใช้ปุ่ระโยชน์ัในัการผู้ลิ้ต่

รถยนัต่์ของโต่โยต่้าเท่านัั�นั แต่่ยังได้้ม่ีการนัำเอาไปุ่ปุ่ระยุกต่์ใช้ในั

อุต่สาหกรรม่อื�นั ๆ หรือแม่้แต่่อุต่สาหกรรม่ยานัยนัต์่ของสหรัฐ์ฯ 

เอง ก็นัำไปุ่ปุ่ระยุกต่์กล้ับม่าเปุ่็นั ระบบ Lean 

จดุ็เปีลิีย่นทีส่ำคัญทีท่ำให้ระบบกิารผลิติิ์แบบโติ์โยต้ิ์า 

มบีทบาทในอตุิ์สาหกิรรมยานยนต์ิ์นัน่กิค็อื กิารเกิดิ็วักิิฤติ์กิิารณ์ี 

น�ำมัน Oil shock ในปีี 1973 ซ่ึงหลัิงจากินั�น ทำให้ระบบนี� 

เปี็นที่รู้จักิกิันมากิขึ�น นัอกจ้ากอุต่สาหกรรม่ยานัยนัต์่ แต่่การที�

นักัธรุกจิ้ทั�วไปุ่ร้จ้้กัระบบการผู้ล้ติ่แบบโต่โยต่า้ นัั�นัไม่ไ่ด้ห้ม่ายความ่

วา่ ร้จั้้กในัทางที�ด้ ีแต่ก่ล้บัม่ภีาพล้กัษณท์ี�วา่ ระบบ Kanban ที�เปุ่น็ั

หัวใจ้ของ TPS คือ การบีบคั�นับริษัทรับช่วงผู้ล้ิต่ (Subcontractor) 

แต่่กท็ำใหม้่ชีื�อเสยีงเปุ่น็ัที�ร้จ้้กักนััม่ากขึ�นั แต่ส่ว่นัใหญี่แ่ล้ว้ยงัเขา้ใจ้

สภาพที�แท้จ้ริงได้้ไม่่ด้ีพอ จ้ึงคิด้เช่นันัั�นั

ผู้้้ที�เข้าใจ้ผู้ิด้นัั�นั คิด้แต่่เพียงว่า หัวใจ้สำคัญี่ของระบบ 

Kanban (หรือระบบการผู้ลิ้ต่แบบโต่โยต้่า) นัั�นักค็อื การไม่มี่่สต่อ็ก 

การกำจั้ด้ม่ด้้ะ (ความ่สญ้ี่เปุ่ล่้า) ซึ�งหม่ายความ่ว่า ระบบ Kanban นัั�นั 

เปุ่รียบเหม่ือนัด้าบสองคม่ บริษัทผู้้้ปุ่ระกอบรถยนัต่์ (อย่างโต่โยต่้า 

นัิสสันั ฯล้ฯ) นัั�นั จ้ะสั�งชิ�นัส่วนัที�บริษัทรับช่วงผู้ล้ิต่ให้ส่งชิ�นัส่วนันัั�นั 

แบบ Just-In-Time ซึ�งทำใหบ้ริษทัผู้้ร้บัช่วงผู้ล้ติ่ เกิด้ความ่กงัวล้วา่ 

ออเด้อร์จ้ะม่าเม่ื�อไร เท่าไร จ้งึทำให้ต่อ้งเต่รียม่สต็่อกไว้ใหท้นััทว่งที 

หม่ายความ่ว่า ระบบ Kanban นัี� เปุ่็นัการผู้ล้ักด้ันัให้บริษัทรับช่วง

ผู้ล้ิต่ต่้องเก็บสต่็อกไว้แทนั

ระบบ Kanban นัั�นั จ้ะเป็ุ่นัการสั�งออเด้อร์ขนัาด้เล็้ก 

ไปุ่ยงับรษิทัรบัชว่งผู้ล้ติ่ บรษิทัจ้งึต้่องทำการขนัสง่ไปุ่ยงัโรงงานัของ

โต่โยต่้าหล้าย ๆ ครั�ง ด้ังนัั�นั หนั้าโรงงานัจ้ะต่้องม่ีรถบรรทุกจ้อด้

เรียงรายอย่้ ทำให้เกิด้ความ่ร้้สึกว่า ถนันัหล้วงทั�งหล้ายกล้ายเป็ุ่นั

พื�นัที�โรงงานัของโต่โยต่้าไปุ่ ด้ังนัั�นั สื�อม่วล้ชนัจ้ึงวิจ้ารณ์ว่า ระบบ 

Kanban เปุ่็นัเครื�องม่ือในัการบีบคั�นับริษัทรับช่วงผู้ล้ิต่ แต่่คุณ 

โอโนัะ ผู้้้ก่อต่ั�งระบบการผู้ลิ้ต่แบบโต่โยต้่านัี� กล่้าวว่า นัั�นัเป็ุ่นั 

ความ่เข้าใจ้ผู้ิด้อย่างใหญี่่หล้วง  ความ่จ้ริงก็คือ โต่โยต่้าเองก็ได้้

สอนัวิธีการบริหารด้้วยระบบนัี�ให้แก่บริษัทที�ม่ีความ่สัม่พันัธ์ทาง

ธรุกิจ้ด้ว้ย บริษทัเหล่้านัั�นั กส็าม่ารถผู้ลิ้ต่ชิ�นัส่วนัแบบ Just-In-Time 

ได้้เช่นัเด้ียวกันั แล้ะการขนัส่งชิ�นัส่วนันัั�นั ก็ไม่่ได้้หม่ายความ่ว่า 

แต่่ล้ะบริษัทต้่องทำการขนัส่ง เพราะว่า ระบบโล้จ้ิสต่ิกส์นัี� 

ผู้้้รับผู้ิด้ชอบของโต่โยต้่าก็ทำการวางแผู้นักับบริษัททั�งหล้าย 

ด้ังนัั�นั จ้ึงไม่่ทำให้ม่ีรถบรรทุกอย้่เต่็ม่หนั้าโรงงานั ซึ�งเปุ่็นัเรื�องม่้ด้ะ

ที�ยอม่ให้ไม่่ได้้

ผู้้้ที� ไม่่ เข้าใจ้คนัหนัึ�งคือปุ่ระธานัของซ้ เปุ่อร์ม่าร์ เก็ต่ 

ยักษ์ใหญี่่ของญี่ี�ปุุ่�นัชื�อ Itoyokado (ผู้้้ก่อต่ั�ง 7-eleven Japan) ได้้ 

สอบถาม่คุณโอโนัะว่า ถ้าสต่็อกเปุ่็นัศ้ินัย์จ้ริง ๆ แล้้ว ที�ซ้เปุ่อร์

ม่าร์เก็ต่สินัค้าก็จ้ะขาด้ ล้้กค้าก็จ้ะไปุ่ซื�อร้านัอื�นักันั อย่างนัี�ใช่ไหม่ 
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ก็ได้้รับคำจ้ากคุณโอโนัะว่า ไม่่เปุ่็นัความ่จ้ริง เพราะไม่่ได้้บอกว่า

ให้สต่็อกเปุ่็นัศิ้นัย์เล้ยสักคำ สาม่ารถมี่สต่็อกได้้บ้างให้นั้อยที�สุด้

ก็ได้้ (Minimum stock) ปุ่ัญี่หาก็คือ จ้ะไปุ่เพิ�ม่ปุ่ริม่าณของสต่็อก

นัั�นั ไม่่ได้้ล้ด้ให้นั้อยล้งกว่านัั�นัก็ไม่่ได้้ด้้วย การเพิ�ม่ล้ด้ของสต่็อก

คือ บวกล้บเปุ่็นัศิ้นัย์ นัั�นัคือสิ�งที�สำคัญี่ที�สุด้

ความ่เข้าใจ้ผิู้ด้ยังเกิด้ขึ�นัต่อ่เนัื�อง เช่นั บริษทัต่า่ง ๆ  ไม่ได้รั้บ 

การชี�แนัะอย่างถ้กต่้องจ้ากโต่โยต่้า กล้ับต่ั�งเปุ่้าหม่ายเพียงแต่่ 

ทำให้สต่็อกเปุ่็นัศิ้นัย์ แล้้วก็ปุ่ระสบความ่ล้้ม่เหล้วกันั หรือบางแห่ง

กค็ดิ้แต่เ่พียงว่า การล้ด้สต็่อกนัั�นัทำให้เกิด้กำไร แล้ว้ไปุ่ทำให้สต็่อก

เปุ่น็ัศิน้ัย ์โด้ยการซ่อนัสต่อ็กไวใ้นัโรงงานั ซึ�งม่แีต่ท่ำให้คณุภาพของ

ผู้ล้ิต่ภัณฑ์ล้ด้ต่�ำล้ง บางแห่งก็วางแผู้นัให้ล้ด้เวล้าการทำงานั โด้ย

นัำเอาระบบงานัม่าต่รฐ์านัเข้าม่าใช้ พยายาม่ใช้นัาฬิิกาจ้ับเวล้า

ม่าทำการล้ด้เวล้าการทำงานั ทำให้การทำงานัม่ีความ่เครียด้ม่าก

ขึ�นั หรือบางแห่งเข้าใจ้ว่า หากนัำเอาระบบ Kanban เข้าม่าใช้ จ้ะ

ทำให้เกิด้กำไร ม่ีการนัำเอาสมุ่ด้บัญี่ชีที�มี่ร้ปุ่ร่างคล้้าย Kanban 

เข้าม่าใช้ด้้วย

ระบบการผู้ล้ิต่แบบโต่โยต่้าที�เปุ่็นัที�เข้าใจ้ผู้ิด้นัั�นั ม่ีเรื�องถึง

รฐั์สภาญีี่�ปุุ่�นั ที�นักัการเม่อืงญี่ี�ปุุ่�นัตั่�งคำถาม่วา่ ระบบนัี�ทำใหเ้กดิ้การ

ใชแ้รงงานัเกิด้ขอบเขต่หรือไม่ ่อย่างไรก็ต่าม่ หลั้งจ้ากถก้ซักถาม่ในั

รฐั์สภา คอืต่ั�งแต่ปุ่่ ี2978 โต่โยต่า้สาม่ารถผู้ล้ติ่รถยนัต่จ์้ำนัวนั 2.93 

ล้า้นัคันั ในัขณะที� ปุ่ ี1960 ผู้ล้ติ่เพียง 1.55 แสนัคันัเท่านัั�นั โด้ยในัปีุ่ 

1970 เพิ�ม่ขึ�นัเปุ่น็ักวา่ 1.6 ล้า้นัคนัั คอื ในัชว่งสบิปุ่ ีม่จี้ำนัวนัเพิ�ม่ขึ�นั

ถึง 10 เท่า แล้ะในัปุ่ี 1980 ผู้ล้ิต่ได้้ถึง 3.39 ล้้านัคันั นัั�นัคือในัช่วง 

20 ปุ่ีนัี� เปุ่็นัช่วงแห่งการก้าวกระโด้ด้ของโต่โยต่้านัั�นัเอง ในัช่วงนัี�ม่ี

การพัฒนัารถยนัต่์รุ่นัใหม่่ หรือ model change โรงงานัต่้องสร้าง

เพิ�ม่ขึ�นัอย่างเร่งรีบ จ้ำนัวนัพนัักงานัก็เพิ�ม่ขึ�นัอีกจ้ำนัวนัม่าก เม่ื�อ

ม่ีการสร้างโรงงานัใหม่่ ทีม่คุณโอโนัะก็จ้ะต่้องล้งพื�นัที�ไปุ่ให้ความ่

ร้้เกี�ยวกับการกำจ้ัด้ม่้ด้ะ ให้เข้าส้่ระบบการผู้ลิ้ต่ที�ม่ีปุ่ระสิทธิภาพ

โด้ยเร็ว ขณะเด้ียวกันัก็ค้นัหาบริษัทที�จ้ะม่ีความ่สัม่พันัธ์ทางธุรกิจ้ 

ทำสัญี่ญี่าพร้อม่กับ ก็ไปุ่สอนัระบบการผู้ล้ิต่แบบโต่โยต่้า แนั่นัอนั

ในัช่วงนัี�เอง เม่ื�อผู้่านัม่า 20 ปุ่ี แสด้งให้เห็นัว่า ระบบการผู้ล้ิต่แบบ

โต่โยต่้านีั� เปุ่็นัการเพิ�ม่ผู้ล้ิต่ภาพให้ส้งขึ�นัอย่างแท้จ้ริง แต่่อย่างไร

ก็ต่าม่ สื�อม่วล้ชนัก็ยังไม่่พยายาม่เข้าใจ้อย้่ด้ี 

ผู้้้ที�ศิึกษาเรื�องบริหารธุรกิจ้ ไม่่ม่ีใครจ้ะไม่่ร้้จ้ัก ปุ่ีเต่อร์ ด้รัก-

เกอร์ บิด้าแห่งการบริหาร ที�แต่่งหนัังสือที�โด้่งดั้งชื�อ “Disruption 

Era” ซึ�งญี่ี�ปุุ่�นัเองกอ็ยากจ้ะใหม้่ ีJapanese Management เพื�อม่า

เทยีบเคยีงกบัปุ่เีต่อร ์ด้รกัเกอร ์การผู้ล้ติ่แบบโต่โยต่า้จ้งึได้ร้บัความ่

สนัใจ้อย่างม่าก แต่ค่ณุโอโนัะยงัลั้งเล้วา่จ้ะเขยีนัด้หีรอืไม่ ่เพราะวา่

ในัช่วงนัั�นั เปุ่็นัช่วงที�อุต่สาหกรรม่รถยนัต่์ของสหรัฐ์ฯ กำล้ังบุกเข้า

ญี่ี�ปุุ่�นั ด้ังนัั�นั การเปุ่ิด้เผู้ยระบบการผู้ล้ิต่แบบญี่ี�ปุุ่�นั อาจ้จ้ะทำให้ 

ค้่แข่งร้้ความ่ล้ับนัั�นัได้้ ในัอีกด้้านัหนัึ�ง ก็ได้้ต่ัด้สินัใจ้ว่า เพื�อล้บล้้าง

ความ่เข้าใจ้ผู้ิด้เกี�ยวกับระบบการผู้ล้ิต่แบบโต่โยต่้า จ้ึงนั่าจ้ะม่ีการ

อธิบายขอ้เทจ็้จ้รงิ จ้งึได้เ้กดิ้เปุ่น็ัหนังัสอืชื�อวา่ “Toyota Production 

System” โด้ย โอโนัะ ไทอิจ้ิ หนัังสือเล้่ม่นัี�ใช้เวล้าปุ่ระม่าณ 6 เด้ือนั 

ได้ร้บัสนัใจ้จ้ากนัักธรุกจิ้ทั�วไปุ่เปุ่น็ัอยา่งม่าก ม่ยีอด้ขายในัขณะนัั�นั

ถงึ 4 แสนั 7 หม่ื�นัเล่้ม่ เพิ�ม่ถงึ 114 ครั�ง เป็ุ่นั best seller ของหนังัสือ

ต่ำราที�ไม่่เคยม่ีม่าก่อนัในัอด้ีต่ 

ถึงแม้่ว่าหนัังสือของคุณโอโนัะจ้ะขายดี้ไม่่มี่หนัังสือคืนั

ก็ต่าม่ แต่่สำนัักพิม่พ์ส่วนัใหญี่่ ม่ักจ้ะม่ีปุ่ัญี่หาหนัังสือคืนั บางแห่ง

ถงึกบัต้่องปุ่ระสบปุ่ญัี่หาการบรหิาร เพราะหนัังสอืคืนัม่มี่ากเกนิัไปุ่ 

โต่โยต้่าจึ้งเสนัอว่า สำนักัพิม่พ์ทั�งหล้ายควรจ้ะนัำเอาระบบการผู้ลิ้ต่

แบบโต่โยต่้าเข้าม่าแก้ไขปุ่ัญี่หา โด้ยการพิม่พ์ต่าม่จ้ำนัวนัที�คิด้

ว่าขายได้้ก็เพียงพอ ทำให้สำนัักพิม่พ์ทั�งหล้ายให้ความ่สนัใจ้เชิญี่

คุณโอโนัะเข้าไปุ่ช่วยแก้ปุ่ัญี่หาจ้ำนัวนัม่าก หนัังสือเรื�อง Toyota 

Production System นัี� ถึงแม่้จ้ะขายได้้จ้ำนัวนัม่ากก็ต่าม่ แต่่คุณ

โอโนัะก็ไม่่ได้้ด้ีใจ้อะไรม่ากนััก วัต่ถุปุ่ระสงค์นัั�นัก็เพียงแต่่ต่้องการ

กำจั้ด้การเข้าใจ้ผิู้ด้ต่่อระบบการผู้ลิ้ต่แบบโต่โยต้่าเท่านัั�นั อย่างไร

กต็่าม่ กย็งัไม่ส่าม่ารถปุ่รับความ่เขา้ใจ้ได้ดี้้นักั สื�อม่วล้ชนัหรือแม่แ้ต่่

ภาครัฐ์ ยังม่องว่าโต่โยต้่าด้ำเนิันัธุรกิจ้แบบ โยนัความ่รับผิู้ด้ชอบ 

ให้แก่บริษัทรับช่วงผู้ล้ิต่ ในัขณะเด้ียวกันั บริษัทที�รับช่วงผู้ล้ิต่ 

ก็จ้ะทำการโยนัความ่รับผู้ิด้ชอบให้แก่บริษัทรับช่วงผู้ลิ้ต่ขั�นัต่่อไปุ่ 

แต่เ่ม่ื�อสอบถาม่บรษิทัที�รบัชว่งผู้ลิ้ต่ทั�งหล้าย กล้บัได้ร้บัคำต่อบวา่ 

บรษิทัไม่เ่คยคิด้ที�จ้ะยอม่ล้ม้่ล้ะล้าย

เพื�อโต่โยต้่าเล้ยแม้่แต่่น้ัอย ทุก ๆ 

แห่งต้่องพยายาม่จ้ะสร้างระบบการ

ผู้ลิ้ต่สินัค้าเพื�อให้บริษัทของต่ัวเอง

ม่ีกำไรเกิด้ขึ�นั                                                                                  




