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ในแวดวงอุตสาหกรรม ตางก็มีการพัฒนา

รุดหนาไปในดานตางๆ มากมาย

ผูประกอบการ ผูบริหาร และบุคลากร

ในแวดวงอุตสาหกรรม ตางก็ตระหนัก

ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และรับรู

ถึงความจำเปนที่จะตองปรับกลยุทธขององคกร 

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ

 โลกธุรกิจในยุคปจจุบัน มีการแขงขันอยางดุเดือดและรุนแรง คูแขงในตลาดตางงัดกลยุทธ และเทคโนโลยี

ที่มีมาใชสรางความไดเปรียบ เพื่อเอาชนะคูแขงในทุกมิติของสนามประลองทางธุรกิจ

 ในบทความน้ี จะขอหยิบยก กรอบความคิดใน

การบริหารอุตสาหกรรม ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง 

อยางมีนัยสำคัญ (Industrial Paradigm Shift) 

สี่ประเด็น ดวยกัน กลาวคือ Mass Customiztion, 

Speed (to market) with Accuracy, 

Connectivity & Digitization, และ Zero Incident

is Attainable เพ่ือใหผูประกอบการ และผูเก่ียวของ

ในวงการอุตสาหกรรม ไดเห็นภาพความเปลี่ยนแปลง

ที่กำลังเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน

ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม

Industrial Paradigm Shifts
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นับตั ้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในชวงกลางคริสตศตวรรษที ่ 17

เปนตนมา จนถึงกอนราวป ค.ศ. 2000 แนวคิดในการบริหารอุตสาหกรรม

ลวนพัฒนามุงสูระบบ Mass Production เพ่ือ ตอบสนองระบบท่ีสามารถ

จะนำทรัพยากร วัตถุดิบ มาแปรรูป ใหเปนผลผลิต สินคาสำเร็จรูปใหได

มากท่ีสุด อยางไรก็ดี ในยุคปจจุบันท่ีธุรกิจใหความสำคัญ ตอการตอบสนอง

ความตองการของลูกคา (Customer Oriented) และอีกท้ังความตองการ

ของลูกคา ก็มีความซับซอนและหลากหลายมากขึ ้น ระบบ Mass

Production ในหลายกรณีจึงไมอาจตอบโจทยทางธุรกิจได อยางมี

ประสิทธิภาพอีกตอไป 

ตั้งแตหลังป ค.ศ.2000 เปนตนมา จะเริ ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื ่อยๆ 

วาระบบอุตสาหกรรมในหลายแขนง เริ่มมุงสูแนวคิดที่เรียกวา Mass 

Customization ซึ่งสะทอนถึงคุณสมบัติบางประการที่สำคัญในระบบ

การผลิต และโลจิสติคส กลาวคือ

1. Mass Customization

การปรับระบบซัพพลายเชน ทั้งดานการผลิต และโลจิสติคส จาก Mass 

Production ไปสู Mass Customization นี้ นับเปนเรื่องทาทายอยางยิ่ง

สำหรับผูประกอบการ และผูบริหารในวงการอุตสาหกรรม

1) ความยืดหยุนในระบบ (Flexibility & Resilience)

2) ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาแบบเฉพาะราย

    (Ability to serve custom-made requirements)

 ขอยกตัวอยางของ Mass Customization ที่เห็นในธุรกิจปจจุบัน 

เชน บริษัทเฟอรนิเจอรสำเร็จรูปชั้นนำ ที่เริ่มนำเสนอทางเลือกใหลูกคา

สามารถสั่งเฟอรนิเจอร แบบกึ่ง Built-in เขากับแบบบาน ที่ตองการได

มากขึ้น
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มีสำนวนที่เราคุนเคยมายาวนาน คือคำกลาวที่วา “Slow but Sure - 

ชาๆ ไดพราเลมงาม” ซึ่ง ในโลกธุรกิจปจจุบันที่กาวสูยุค 5G คำกลาว

ที่วา อาจจะไมเหมาะสมอีกตอไปแลว

ดวยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ดวยความตองการของลูกคาที่หลากหลาย 

และเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ความฉับไวตอการตอบสนองลูกคา 

ถือเปนเรื่องสำคัญมาก แตความฉับไวเพียงประการเดียว ยังไมเพียงพอ 

จะตองมีความแมนยำถูกตอง เปนองคประกอบดวย

2. Speed (to market) with Accuracy

 ตัวอยาง ที่เปนรูปธรรมสะทอนเรื่อง Speed (to market) with 

Accuracy ไดแก 3D Printer ที่สามารถผลิตชิ้นงานตัวอยางใหแกลูกคา

ไดอยางรวดเร็ว และไดสัดสวนแมนยำตามแบบที่ลูกคาตองการ
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เรื่องนี้ฟงโดยผิวเผินอาจดูเหมือนไมใชเรื่องใหม แตจะขอปูพื้นแนวคิดการจัดการบริหารองคกร

ท่ีมีมาแตเดิม ต้ังแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม กลาวคือ ในยุคแรก มีความพยายามท่ีจะจัด แยกแยะ

องคประกอบในธุรกิจใหเปนสวนๆ เชน ซัพพลายเออร ลูกคา คูแขง และ ภาคสวนธุรกิจอื่นๆ

และภายในองคกรเอง ก็แยกแยะเปนแผนกตางๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะไดจัดระบบระเบียบ และมุงเนน

พัฒนาเชิงลึกในแตละภาคสวน เชน ดานการบริหารการผลิต ดานการบริหารโลจิสติคส ดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน

ตอมาในทศวรรษ 1980 เร่ิมมีการพัฒนาแนวคิดดานการบูรณาการ (Integration) ท่ีจะมองภาพ

เชิงธุรกิจในองครวม เห็นความเช่ือมตอ (Connectivity) ระหวางองคประกอบในหนวยงานตางๆ

รวมไปถึงลูกคา และซัพพลายเออร เชน ระบบ Total Quality Management, Total Preventive

Maintenance, ISO9000, ISO14001 เปนตน สวนในดานการบริหารและวางแผนทรัพยากรทาง

ธุรกิจ ก็เริ่มมีการใช Enterprise Resource Planning (ERP) tools ตางๆ เชน SAP มาใชใน

องคกร

มาสูยุคปจจุบันที่โลกกาวเขาสูยุค 5G Digitization ตางๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว Cloud 

Technology, Industrial Internet of Things (Iot), GPS, QR code ตางๆ ลวนถูกนำมาใช

ในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

ที่กลาวมานี้ ลวนแลวแตสะทอนแนวคิดเรื่อง Connectivity & Digitization ไดอยางชัดเจน 

เพราะองคประกอบทางธุรกิจนั้น แทที่จริงแลวลวนเชื่อมโยง ผูกพันถึงกันหมด

3. Connectivity & Digitization

 ตัวอยางเรื่อง Connectivity & Digitization ที่นำมาใชในภาค

อุตสาหกรรม ไดแก ระบบ MII (Manufacturing Integration and 

Intelligence) ที่เชื่อมโยงระบบขอมูลการผลิตทุกภาคสวนเขาดวยกัน

(เชน Man, Material, Method, Machine) และสามารถ Interface

เขากับระบบ DCS (Distributed Control System) ที่ใชควบคุมระบบ

การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 ขอยกตัวอยางในธุรกิจพลังงาน (อุตสาหกรรมปโตรเลียม) เมื่อ

สิบกวาปที่แลวได มีการนำระบบ Loss Prevention System ซึ่งมุงเนน

ท่ีการบริหาร Personnel Safety และ Process Safety เพ่ือลดการสูญเสีย

ตอมาในปจจุบัน ไดวิวัฒนาการมาถึงแนวคิดแบบ Human Performance

ที่มีแนวคิดวา มนุษยสามารถผิดพลาดได และเปนหนาที่ขององคกร ที่จะ

ตองพัฒนาเกราะปองกัน (Safeguards) ในกระบวนการทางธุรกิจ และ

การผลิต เพื่อที่วา เมื่อเกิดความผิดพลาด บุคลากรและธุรกิจจะไดรับการ

ปกปองใหปลอดภัย และตัวระบบจะตองยืดหยุน (Resilience) มากพอที่

จะกลับมาเปนปกติไดอยางรวดเร็ว

แนวคิดเร่ืองของเสียเปนศูนย มีมาต้ังแตยุคส่ีสิบถึงหาสิบปท่ีแลว ในขณะ

ท่ีทฤษฎีการบริหารอุตสาหกรรมทางซีกโลกตะวันตก ในยุคน้ันมุงเนนท่ีหลัก

Optimization เชนการวิเคราะห Safety Stock แตทางคายอุตสาหกรรม

ญ่ีปุนกลับคิดไปถึงข้ัน Minimization เชน Zero stock, JIT เปนตน

ในโลกอุตสาหกรรมยุคปจจุบัน ทั้งซีกโลกตะวันตก และเอเชีย ตางมุงไป

ในแนวทางคลายกัน คือผสมผสานท้ัง Minimization และ Optimization 

อีกท้ังแนวคิดเร่ืองการขจัดการสูญเสีย ไดขยายขอบเขต จาก Operational

Loss เปนการขจัด และปองกัน Entire Business & Operational Loss 

ซึ่งคลอบคลุมถึงเรื่อง Safety ดวย  

4. Zero Incident is Attainable

Zero
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