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… ชายหนุม เขาไปนัง่ ในรถ ดึงเข็มขัดนิรภัย
ทีเ่ ปน 2 มือและแขนโอบตนเองเขากับทีน่ ง่ั
ขับไปพักหนึง่ ฝนตกมีคนโผลจากกระโปรงรถข�น้ มาจับทีป่ ด น้ำฝนแกวงไปมา
ขณะถอยหลังรถเขาจอดเกิดเสียงสัญญาณเตือนดังข�น้ จากคนทีอ่ ยูในรถ
เปานกหว�ดเปนจังหวะ และเมือ่ เปดฝากระโปรงทาย
ไฟสองสวางข�น้ จากไฟฉายทีอ่ ยูในมือผูแ อบอยูในทายรถ…
จากนัน้ ภาพสุดทายทีป่ รากฏคือโลโกสามหวงโตโยตา
พรอมกับขอความ “Human Touch”

Credit:
Human Touch Ad by Toyota

* ทานที่สนใจสามารถคนหาไดจากคำวา Toyota Human Touch

เร�อ่ งราวขางตน เปนสวนหนึง่ ของโฆษณารถยนตโตโยตา
เมื่อหลายปกอน ที่ไดรับรางวัลความคิดสรางสรรค
ดวยแนวคิดหลักคือ ระบบการผลิตดวยสัมผัสจากมนุษย
ซ� ่ ง สามารถสะท อนได ถ ึ ง ตั วตนวั ฒ นธรรมองคก ร
ที่สาวความยอนกลับไปได ตั้งแตกอนการกอตั้งบร�ษัท
เลยทีเดียว ในระบบการผลิตของโตโยตา ที่ไดรับการ
อางอิงเปนหลักการของระบบ Lean นั้น ไดกลาวถึง
การจัดการทีส่ ำคัญ 2 เร�อ่ ง วาเปน 2 เสาหลักของระบบ
คือ การจัดการดาน “ปร�มาณ” และการจัดการดาน
“คุณภาพ”

ในดานคุณภาพ เปาหมายของระบบคือการไมผลิต
และไมสงมอบของเสียใหกับลูกคาไมวาจะเปนลูกคา
ภายนอกหร� อ ลู ก ค า ภายในด ว ยหลั ก การง า ยๆ
วาทุกคนในองคกรตองดูแลคุณภาพในกระบวนการ
ของตนเองอยูเ สมอ

เมื่อใดที่พบของเสีย แทนที่จะทำเพียงแตคัดแยก
ของเสียออกไป กระบวนการตองหยุด เพือ่ ของเสีย
จะไมถูกสงตอ จากนั้นหาสาเหตุตนตอของปญหา
และแกไขใหเร�ยบรอย กระบวนการจ�งเดินหนาตอไป

การหยุดกระบวนการใดการหนึ่งในโรงงานนั้นเปนเร�องใหญมาก
เพราะนั่นอาจหมายถึงการหยุดทั้งสายการผลิตเลยทีเดียว แตดวยวิถีปฏิบัติเชนนี้
หมายถึงองคกรได ใหอำนาจการตัดสินใจหยุดสายการผลิต
อยู ในมือพนักงานระดับลางที่สุด เพ�อรักษาคุณภาพไว

ในทางปฏิบตั ขิ องโรงงานประกอบโตโยตาเมือ่ พนักงาน
เจอปญหาทีต่ นเองแกไขไมไดจะสงสัญญาณรองขอ
ความชวยเหลือไปยังหัวหนา โดยกดสัญญาณเพือ่
ใหไฟบนหมายเลขกระบวนการตนเอง ติดบนแผงไฟ
ขนาดใหญ เห็นไดจากทั่วทั้งโรงงานในภาษาญี่ปุนจะ
เร�ยกแผงไฟนีว้ า Andon เมือ่ หัวหนางานเห็นสัญญาณ
แลว เปนหนาทีจ่ ะตองร�บมายังกระบวนการทีม่ ปี ญ
 หา
หากหัวหนางาน ไมสามารถแกไขไดทนั ตามรอบเวลา
ที่กำหนดสายพานการผลิตก็จะหยุดโดยอัตโนมัติ

หลักการดังกลาวนี้ เปนการปฏิบัติรูปแบบหนึ่งตาม
แนวคิด Visual Management เมื่อเกิดปญหาข�้น
องคกรตองสรางระบบการสือ่ สาร เพือ่ ใหผเู กีย่ วของ
มองเห็ น ป ญ หาอย า งง า ยๆ ได ท ั น ที การหยุ ด
กระบวนการ เมือ่ มีปญ
 หา คือสิง่ ทีเ่ ปนปรัชญาองคกร
ตั้งแตกอนการเกิดบร�ษัทฯ ครับ
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ตระกูลโตโยดะ (Toyoda) ผูกอตั้งโตโยตานั้น กอนที่จะเขามาในอุตสาหกรรมยานยนต

อยูในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากอนเหตุการณสำคัญหนึ่งในป 1924 คือ การประดิษฐเคร�่องทอผาที่ “Smart”
ในยุคที่เจาแหงอุตสาหกรรม คือ ประเทศอังกฤษ ญี่ปุนในสมัยนั้นอุตสาหกรรมยังตามหลังตะวันตกอยูมาก

ความชาญฉลาดที่วาคือ กลไกของเคร�่องทอผา
ที่คอยตรวจสอบ วาหากมีปญหาเสนดายขาดให
เคร�อ่ งจักรหยุดตนเองโดยอัตโนมัตทิ นั ทีผา ทีเ่ กิดข�น้
จะไดไมมีตำหนิ และพนักงานจะไดเขามาแกไขปญหา
ผลบวกทีต่ ามมานอกจากดานคุณภาพแลว ผลิตภาพ
แรงงาน (Labor Productivity) ก็สูงข�้นมาก เพราะ
พนักงานหนึง่ คน สามารถดูแลเคร�อ่ งจักรไดหลายเคร�อ่ ง

ในเวลาพรอมๆ กัน ผูค ดิ เคร�อ่ งจักรดังกลาวเปนคุณทวด
ของประธานบร�ษทั โตโยตาฯ คนปจจ�บนั กอนทีบ่ ร�ษทั
รถยนตจะถูกกอตัง้ ในรุน ถัดมาโดยคุณปู ในป 1937
แนวคิดนี้ไดถูกยกระดับในเวลาตอมาวา เคร�่องจักร
อัตโนมัตไิ มควรจะเปนเพียงสิง่ ไมมชี วี ต� ทีผ
่ ลิตชิน้ งาน
ซ้ำๆ กันไปเร�อ่ ยๆ แตตอ งผสมผสานใสความเปนมนุษย
ที่ใสใจในการรักษาคุณภาพ เพือ่ สรางความพึงพอใจ
ใหลูกคาดวย
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Toyota commemorative Museum of Industry and Technology

หากทานผูอานไดมีโอกาสไปเมือง Nagoya ประเทศญี่ปุน
ขอใหเผ�อเวลาไปชมพิพิธภัณฑ Toyota commemorative Museum
of Industry and Technology จะไดเรียนรูประวัติความเปนมาของบริษัทฯ
ที่โยงใยเปนรากของระบบ Lean รวมถึงเคร�องทอผาชาญฉลาดนี้ดวย

การบอกเลาความเปนมา (Story Telling)
ตั้งแตการกอตั้งองคกรเปนวิธีการหนึ่งที่องคกรในปจจุบัน
ใชเปนวิธีการเพ�อ ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมองคกร
ดวยเร�องราวของตัวละครที่มีชีวิตและมีความสำคัญกับองคกรครับ
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Jidouka
โตโยตาเร�ยกหลักการรับประกันคุณภาพของตนเอง
โดยการสรางสรรคคำใหมข�้นมาเร�ยกวา Jidouka
ซึง่ เปนคำพองเสียงกับคำเดิมทีม่ อี ยูแ ลว ทีม่ คี วามหมาย
วา Automation หร�อ ระบบอัตโนมัติ คำใหมน้ี มีการ
เพิ่มตัวอักษรจ�นที่แปลวา “คน” เขาไป และเมื่อแปล
เปนภาษาอังกฤษ ก็ดดั แปลงไปเปน “Autonomation”
เพื่อสะทอนถึง Autonomous + Automation คือ
ระบบของทัง้ คนและเคร�อ่ งจักร ทีส่ ามารถรับผิดชอบ
คุณภาพดวยตนเอง โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม
ในระยะหลัง เพื่อเปนการเนนความสำคัญในเร�่อง
ของคน รวมทั้งเพื่อใหสื่อสารในวงกวางไดงายข�้น
การใหความหมายในภาษาอังกฤษ ไดปรับไปเปน
“Automation with a human touch” เพือ่ สือ่ สารวา
รถยนตทกุ คันทีส่ ง มอบนัน้ รักษาคุณภาพดวยความ
ใสใจจากพนักงานทุกคน

5
Human Touch

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ แมวาการพัฒนาสวนใหญ
มักจะกลาวถึงการนำเทคโนโลยีเขามาประยุกต ใชเปนหลัก
แตองคกรตองสรางความสมดุล ระหวางการพัฒนาคุณภาพของเทคโนโลยี
ระบบงาน และ บุคลากรผู ใชระบบ

สิ่งที่ AI หรือ Robot ไมสามารถทัดเทียมกับมนุษย ไดคือ
ความรัก ความภูมิใจในสิ่งที่ทำ รวมถึงความรูสึกมีสวนรวม
หรือความเปนเจาของที่จะเปนแรงจูงใจให คนและงานพัฒนาเจริญเติบโต
เพ�อบรรลุเปาประสงคที่สูงขึ้นอยางยั่งยืนครับ
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