
ยังจำเหตุการณสำคัญอยางมากที ่ เก ิดขึ ้นกับบานเรา เม�อ 20 ปที ่แลว 

ไดหรือเปลาครับ ?

ในป 2540 วิกฤตตมยำกุง หรือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ เกิดขึ้นใน 

เอเชียหลายประเทศ โดยเร่ิมตนจากประเทศไทยเราเอง ในชวงเวลา 

นั้น  มีบริษัทตางๆ ลมหายตายจากไปเปนจำนวนมาก ทานผูอาน 

ทำอะไรกันอยู เปนอยางไรกันบางในขณะนั้น และที่สำคัญ  

จากเหตุการณที่ผานไป ไดเรียนรูอะไรกันบางครับ ? 

ตัวผมเองในตอนนั้น ทำงานมาได 6 ปแลว เปนหนึ่งในพนักงาน 

บริษัทโตโยตาประเทศไทย  แผนกวางแผนและควบคุมการผลิต 

ผมเร่ิมงานในชวงท่ีตลาดรถยนตโตข้ึนอยางรวดเร็ว ยอดขายโตขึ้น 

เทาตัวในระยะเวลาแค 4 ป ชวง 2534 – 2538 บริษัทเพิ่มกำลัง 

การผลิตท้ังท่ีเดิมโรงงานสำโรงและเปดโรงงานแหงใหมท่ีฉะเชิงเทรา 

เพ�อแยกใหไปผลิตรถเกง และโรงงานเดิมผลิตรถกระบะอยางเดียว 

โรงงานใหมเกิดขึ้นมา พรอมกับการผลิตรถยนตรุนใหม Soluna 

(ยังจำช�อนี้ไดไหมครับ ปจจุบันกลายเปน Vios) โดยชวงเปดตัว 

ประสบความสำเร็จอยางมาก มียอดจองแค 3 วันแรกเทากับกำลัง 

การผลิตถึงครึ่งป  โรงงานตองเดินหนาผลิตทั้งกะกลางวันและ 

กลางคืน ดวยการทำลวงเวลา (O.T.) เต็มที่ แผนการผลิตสูงสุดใน 

ตอนนั้น เคยขึ้นไปถึงเดือนละเกือบ 5,000 คันทีเดียวครับ หลังจาก 

คาเงินบาทลอยตัว พิษเศรษฐกิจสงผลใหความตองการรถยนต 

ในตลาดทรุดฮวบ โรงงานตองปรับลดยอดการผลิต แตก็ไมทันกับ 

ยอดขายขาลง เกิด Stock จุกกันไปหมดท้ังโรงงานและผูแทนจำหน�าย 

เขาตนป 2541 ซึ่งปกติเปนชวงที่ยอดขายลดลงตามปจจัยฤดูกาล 

อยูแลวดวย โรงงานตองปรับแผนการผลิตลง จนเดือนต่ำท่ีสุดเหลือ 

ผลิตเพียงแคประมาณ 500 คัน

1

ถาตองการผล 1 ป ใหปลูกขาว

ถาตองการผล 10 ป ใหปลูกไมยืนตน

ถาตองการผล 100 ป ให ปลูกคน
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ลองจินตนาการถึงโรงงานที่

เดินเคร�องจักร ผลิตแค 

10%

ของกำลังการผลิตที่เคยทำ

ภายในเวลาไมถึงหนึ่งป 

ดูนะครับ !

เม�อเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ำ  ผลประกอบการแย  องคกรไมนอย 

โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก งานดานบุคลากรมักเปนหน�วยงาน 

แรกๆ ท่ีถูกตัดงบประมาณ และหลายๆ กรณีเม�อบริษัทประกาศปลด

พนักงานแลว ตลาดหุนก็ตอบรับดวยการปรับราคาขึ้นอยางคึกคัก 

ดวยซ้ำ เพราะมองวาน่ีคือความกลาหาญในการตัดสินใจของผูบริหาร   

ผมคิดวาเหตุผลหน่ึงคือ การปรับงบของบุคลากรน้ันทำไดงาย สราง 

ผลประกอบการทางการเงินท่ีดีข้ึนไดในเวลาไมนาน ผูบริหารไมนอย

มีระยะเวลาในตำแหน�งท่ีจำกัดชัดเจนไมก่ีป รวมถึงแรงจูงใจสำคัญ 

ท่ีเปนภารกิจเฉพาะหนาคือ ตองทำใหหุนในตลาดมีราคาดี กรณีเปน 

บริษัทในตลาดหลักทรัพย

“คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององคกร” เปนคำพูดที่คุนหูมาก 

ใชไหมครับ ผมวาคงไมมีใครปฏิเสธในหลักการ แตเม�อดูภาคปฏิบัติ 

ในหลายกรณีแลว ก็ชวนใหคิดวา คำพูดขางตนเปนเพียงคำสวยๆ 

ที่องคกรไมไดเช�อเชนนั้นจริงๆ หรือเปลา ?

ดังนั้น การลงทุนอะไรก็ตามที่กวาจะสงผลดีตองเปนระยะเวลาไกลๆ ผูบริหารทานนั้น 

ก็อาจจะมีแนวโนมวาขอเอาไวกอน ขอเปนกิจกรรมอะไรที่เห็นผลระยะสั้นมากกวา
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ทรัพยากรสำคัญที่สุด

ขององคกร

คน

จากนั้นไดประกาศนโยบายสำคัญคือ บริษัทยังคงมั่นใจในอนาคต 

เศรษฐกิจ “ระยะยาว” ของประเทศไทย และเรียกรองใหพนักงาน 

ทุกคน มารวมกันฝาคล�นลมมรสุมนี้ไปดวยกัน  ทุกคนตองชวยกัน 

รัดเข็มขัด ลดตนทุนทุกวิถีทาง เวลาวางที่มี ขอใหชวยกันพัฒนา 

ปรับปรุงโรงงานเทาท่ีทำได พรอมกับให ใชเปนโอกาส ในการพัฒนา 

ความรูและทักษะในการทำงานของตนเอง

ผูบริหารระดับกลางในองคกรขึ้นไป จะปรับลดเงินเดือนตัวเองลง 

เพ�อลดรายจายใหบริษัทอีกทางหนึ่ง สวนพนักงานทั่วไป เพ�อไมให 

ไดรับผลกระทบ จะยังคงไดรับเงินเดือนตามปกติเหมือนเดิมทุกบาท

การบังคับพนักงานใหลาออก (Layoff) เปนทางเลือกสุดทายท่ีบริษัท 

จะทำ  และบริษัทยังไมมีนโยบายเชนนั้น  บริษัทยังตองการรักษา 

พนักงานท่ีมีคุณคาไว เม�อใดท่ีเศรษฐกิจกลับคืนฟนข้ึนมา บริษัทจะมี 

ความเขมแข็งและความพรอมมากกวาคูแขง อยางไรก็ตามโครงการ 

ลาออกโดยสมัครใจ ก็ยังมีควบคูไปดวยกับเฉพาะงานบางตำแหน�ง 

 

ขอตัดภาพกลับมาเลาประสบการณของผมในโรงงานตอครับ จำไดวา 

บรรยากาศในโรงงานขณะน้ันไมดีเอาเสียเลย โรงงานเลิกกะกลางคืน 

หยุด O.T. ท้ังหมด ปรับวันทำงานในโรงงานเหลือสัปดาหละ 3 วัน 

ลดความเร็วสายพานการผลิตลง และ ทำงานไมเต็มแปดชั่วโมงใน 

บางวันดวย ขาวคราวของเศรษฐกิจประเทศโดยรวม ดูจะมีแตขาว

เชิงลบ บริษัทงดการใชจายลงทุนทั้งหมด เกิดขาวลือตางๆ ทั้งเร�อง 

ผลประกอบการขาดทุน สภาพคลองมีปญหา จนลามมาถึงเร�องบริษัท 

อาจจะเล้ียงพนักงานตอไปไมไหวแลว ขวัญกำลังใจในการทำงาน 

ตกต่ำลงอยางมาก 

เหตุการณสำคัญที่ฉุดบรรยากาศในบริษัทใหกลับฟนขึ ้นมา คือ

ผูบริหารระดับสูงเรียกประชุมพนักงานทั่วทั้งบริษัท ถาจำไมผิด 

ใชสถานท่ีคือโรงอาหาร เพราะมีพ้ืนท่ีกวางขวางท่ีสุดแลว แลวส�อสาร

ขอเท็จจริงความยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู  

 

โตโยตา ยังคงมั่นใจในอนาคตเศรษฐกิจ “ระยะยาว” ของประเทศไทย 



            คำพูดเปดบทความ ผมนำมาจากคำกลาวของขงจ๊ือ ท่ีเนนวาการลงทุนในอะไรก็ตาม ไมสำคัญเทา

            การพัฒนาคุณภาพของคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กๆ ท่ีจะเจริญเติบโตเปนกำลังใหกับสังคมในอนาคต     

            สำหรับบทความเน�องใน 20 ป ของวิกฤตตมยำกุงครั้งนี้ อาจมีสวนไดชวยทบทวนกันวา  

            เราไดประสบการณสิ่งเรียนรูอะไรบาง และองคกรปฏิบัติกับทรัพยากรที่ ไดช�อวาสำคัญที่สุด อยางไรบางครับ

อ

คุณ Tanada เลาวา เม�อครั้งเกิดวิกฤตตมยำกุง 

บริษัทแมท่ีญ่ีปุน แทนท่ีจะถอยทัพการลงทุน แตทำ 

ในทิศทางตรงกันขาม คือ กลับเขามาชวยโดยการ

เพ่ิมการลงทุน เพ�อยกระดับฐานการผลิตในเมืองไทย

ใหไดคุณภาพ สามารถสงออกไปท่ัวโลกได เพราะ 

ความเช�อม่ันในศักยภาพระยะยาวของประเทศไทย 

ดวยวิถีโตโยตา  คุณ Tanada  เลาเพิ่มเติมวา 

“ภาวะขาดทุน สองป สามป อดทนได เพราะม่ันใจ

วา ในหาป สิบป จะกลับมากำไรแน�นอน” ชวงระหวาง

การ “อดทน” ส่ิงท่ีตองทำ คือ การพัฒนาปรับปรุง

ตนเองเร�อยๆ อยางสม่ำเสมอ และในสถานการณ 

ท่ีคูแขงย่ีหออ�นไมเพ่ิมการลงทุน จะย่ิงทำใหโตโยตา 

รักษาความเปนผูนำในอุตสาหกรรมได ในระยะยาว 

 

ใน Toyota Way มีหลักการขอหนึ่งคือ “Respect” คำสั้นๆ คำนี้ 

ชวนขยายความไดหลายอยางมากครับ วิถีปฏิบัติ คือ คนกับองคกร 

ตองยอมรับนับถือกันและกัน องคกรจะเคารพในความเปนมนุษย 

ของพนักงาน โดยพัฒนาใหพนักงานเจริญเติบโตขึ้นในทักษะ และ 

ความรู เพราะตระหนักวา “คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด” ความ 

ตกต่ำหรือเติบโตขององคกรจะมาจากพนักงานทุกคน 

ในขณะเดียวกัน พนักงานก็จะทำงานดวยความมุงมั่นตั้งใจ และ 

ใหความรวมมือกับองคกร เพ�อนำไปสูผลประกอบการที่ดี และการ 

เจริญเติบโต ซ่ึงผลประโยชนน้ีจะยอนกลับมาสูพนักงาน ลูกคา สังคม 

และผูมีสวนไดเสียอ�นๆ ดวยเชนกัน 

ในหลักการของ Toyota Way นั้น 

หน่ึงในองคประกอบสำคัญ คือ การทำธุรกิจและ 

ตัดสินใจดวย “มุมมองระยะยาว” และ “ความ 

ยั่งยืน” คำขยายความในเร�องนี้ผมขอนำมาจาก 

รายการ CEOs Upclose ของคุณ สุทธิชัย หยุน 

ที่สัมภาษณ ประธานบริษัทโตโยตาประเทศไทย

คนกอน คุณ Kyoichi Tanada ครับ 

4

ขอเท็จจริงน้ี ผมมาเขาใจลึกซ้ึง เม�อไดเขาไปทำงานในฝายวางแผน 

การขายและไดพบ ตัวเลขสวนแบงการตลาด (Market Share) 

ท้ังกอนและหลังวิกฤต ซ่ึงเปนตัวช้ีวัด KPI ท่ีสำคัญมากของสายงาน 

การตลาด สวนแบงการตลาดของโตโยตากอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

อยูที่ไมเกิน 28% มาโดยตลอด หลังจากวิกฤต สวนแบงคอยๆ 

ขยับขึ้นอยางตอเน�อง ผาน  30%  จนกระทั่งทะลุ  40%  และ 

ขึ้นสูงสุดเปนประวัติการณ  ที่ 44.7% ในป 2550 เปนระยะเวลา 

10 ป หลังการลดคาเงินบาท 

Kyoichi Tanada 

อดีตประธานบริษัทโตโยตาประเทศไทย

ที่มา: https://www.toyota.co.th/news/nVOV394X


