
 … ชายหนุมเขาไปน่ังในรถ ดึงเข็มขัดนิรภัย
ท่ีเปน 2 มือและแขนโอบตนเองเขากับท่ีน่ัง

ขับไปพักหน่ึงฝนตกมีคนโผลจากกระโปรงรถข�น้มาจับท่ีปดน้ำฝนแกวงไปมา
ขณะถอยหลังรถเขาจอดเกิดเสียงสัญญาณเตือนดังข�น้จากคนท่ีอยูในรถ

เปานกหว�ดเปนจังหวะ และเม่ือเปดฝากระโปรงทาย
ไฟสองสวางข�น้จากไฟฉายท่ีอยูในมือผูแอบอยูในทายรถ…

จากน้ัน ภาพสุดทายท่ีปรากฏคือโลโกสามหวงโตโยตา
พรอมกับขอความ “Human Touch”

เร�อ่งราวขางตน เปนสวนหน่ึงของโฆษณารถยนตโตโยตา
เมื่อหลายปกอน  ที่ไดรับรางวัลความคิดสรางสรรค
ดวยแนวคิดหลักคือ ระบบการผลิตดวยสัมผัสจากมนุษย
ซ�่งสามารถสะทอนไดถึงตัวตนวัฒนธรรมองคกร
ที่สาวความยอนกลับไปได  ตั้งแตกอนการกอตั้งบร�ษัท
เลยทีเดียว  ในระบบการผลิตของโตโยตา  ที่ไดรับการ
อางอิงเปนหลักการของระบบ  Lean  นั้น  ไดกลาวถึง
การจัดการท่ีสำคัญ 2 เร�อ่ง วาเปน 2 เสาหลักของระบบ
คือ การจัดการดาน  “ปร�มาณ”  และการจัดการดาน 
“คุณภาพ”

* ทานที่สนใจสามารถคนหาไดจากคำวา Toyota Human Touch
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Human Touch Ad by Toyota
Credit:

และระบบการผลิต
ของโตโยตา



ในดานคุณภาพ เปาหมายของระบบคือการไมผลิต
และไมสงมอบของเสียใหกับลูกคาไมวาจะเปนลูกคา
ภายนอกหร�อลูกคาภายในดวยหลักการงายๆ
วาทุกคนในองคกรตองดูแลคุณภาพในกระบวนการ
ของตนเองอยูเสมอ

เมื่อใดที่พบของเสีย  แทนที่จะทำเพียงแตคัดแยก
ของเสียออกไป กระบวนการตองหยุด เพ่ือของเสีย
จะไมถูกสงตอ จากนั้นหาสาเหตุตนตอของปญหา
และแกไขใหเร�ยบรอย กระบวนการจ�งเดินหนาตอไป

การหยุดกระบวนการใดการหนึ่งในโรงงานนั้นเปนเร�องใหญมาก

เพราะนั่นอาจหมายถึงการหยุดทั้งสายการผลิตเลยทีเดียว แตดวยวิถีปฏิบัติเชนนี้

หมายถึงองคกรไดใหอำนาจการตัดสินใจหยุดสายการผลิต

อยูในมือพนักงานระดับลางที่สุด เพ�อรักษาคุณภาพไว
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ในทางปฏิบัติของโรงงานประกอบโตโยตาเม่ือพนักงาน
เจอปญหาท่ีตนเองแกไขไมไดจะสงสัญญาณรองขอ
ความชวยเหลือไปยังหัวหนา โดยกดสัญญาณเพ่ือ
ใหไฟบนหมายเลขกระบวนการตนเอง ติดบนแผงไฟ
ขนาดใหญ เห็นไดจากทั่วทั้งโรงงานในภาษาญี่ปุนจะ
เร�ยกแผงไฟน้ีวา Andon เม่ือหัวหนางานเห็นสัญญาณ
แลว เปนหนาท่ีจะตองร�บมายังกระบวนการท่ีมีปญหา
หากหัวหนางาน ไมสามารถแกไขไดทันตามรอบเวลา
ที่กำหนดสายพานการผลิตก็จะหยุดโดยอัตโนมัติ
 

หลักการดังกลาวนี้ เปนการปฏิบัติรูปแบบหนึ่งตาม
แนวคิด Visual Management เมื่อเกิดปญหาข�้น
องคกรตองสรางระบบการส่ือสาร เพ่ือใหผูเก่ียวของ
มองเห็นปญหาอยางงายๆ ไดท ันที การหยุด
กระบวนการ เม่ือมีปญหา คือส่ิงท่ีเปนปรัชญาองคกร
ตั้งแตกอนการเกิดบร�ษัทฯ ครับ



ตระกูลโตโยดะ (Toyoda) ผูกอตั้งโตโยตานั้น กอนที่จะเขามาในอุตสาหกรรมยานยนต
อยูในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากอนเหตุการณสำคัญหนึ่งในป 1924 คือ การประดิษฐเคร�่องทอผาที่ “Smart”
ในยุคที่เจาแหงอุตสาหกรรม คือ ประเทศอังกฤษ ญี่ปุนในสมัยนั้นอุตสาหกรรมยังตามหลังตะวันตกอยูมาก

ความชาญฉลาดที่วาคือ กลไกของเคร�่องทอผา
ที่คอยตรวจสอบ วาหากมีปญหาเสนดายขาดให
เคร�อ่งจักรหยุดตนเองโดยอัตโนมัติทันทีผาท่ีเกิดข�น้
จะไดไมมีตำหนิ และพนักงานจะไดเขามาแกไขปญหา
ผลบวกท่ีตามมานอกจากดานคุณภาพแลว ผลิตภาพ
แรงงาน (Labor Productivity) ก็สูงข�้นมาก เพราะ
พนักงานหน่ึงคน สามารถดูแลเคร�อ่งจักรไดหลายเคร�อ่ง
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ในเวลาพรอมๆ กัน ผูคิดเคร�อ่งจักรดังกลาวเปนคุณทวด
ของประธานบร�ษัทโตโยตาฯ คนปจจ�บัน กอนท่ีบร�ษัท
รถยนตจะถูกกอต้ังในรุนถัดมาโดยคุณปู ในป 1937
แนวคิดนี้ไดถูกยกระดับในเวลาตอมาวา เคร�่องจักร
อัตโนมัติไมควรจะเปนเพียงส่ิงไมมีชีว�ต ท่ีผลิตช้ินงาน
ซ้ำๆ กันไปเร�อ่ยๆ แตตองผสมผสานใสความเปนมนุษย
ท่ีใสใจในการรักษาคุณภาพ เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหลูกคาดวย



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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Toyota commemorative Museum of Industry and Technology



โตโยตาเร�ยกหลักการรับประกันคุณภาพของตนเอง
โดยการสรางสรรคคำใหมข�้นมาเร�ยกวา Jidouka
ซ่ึงเปนคำพองเสียงกับคำเดิมท่ีมีอยูแลว ท่ีมีความหมาย
วา Automation หร�อ ระบบอัตโนมัติ คำใหมน้ี มีการ
เพิ่มตัวอักษรจ�นที่แปลวา “คน” เขาไป และเมื่อแปล
เปนภาษาอังกฤษ ก็ดัดแปลงไปเปน “Autonomation”
เพื่อสะทอนถึง Autonomous + Automation คือ
ระบบของท้ังคนและเคร�อ่งจักร ท่ีสามารถรับผิดชอบ
คุณภาพดวยตนเอง โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม
ในระยะหลัง เพื่อเปนการเนนความสำคัญในเร�่อง
ของคน รวมทั้งเพื่อใหสื่อสารในวงกวางไดงายข�้น
การใหความหมายในภาษาอังกฤษ ไดปรับไปเปน
“Automation with a human touch” เพ่ือส่ือสารวา
รถยนตทุกคันท่ีสงมอบน้ัน รักษาคุณภาพดวยความ
ใสใจจากพนักงานทุกคน 
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Jidouka



ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ แมวาการพัฒนาสวนใหญ

มักจะกลาวถึงการนำเทคโนโลยีเขามาประยุกต ใชเปนหลัก

แตองคกรตองสรางความสมดุล ระหวางการพัฒนาคุณภาพของเทคโนโลยี

ระบบงาน และ บุคลากรผูใชระบบ 

สิ่งที่ AI หรือ Robot ไมสามารถทัดเทียมกับมนุษยไดคือ

ความรัก ความภูมิใจในสิ่งที่ทำ รวมถึงความรูสึกมีสวนรวม

หรือความเปนเจาของที่จะเปนแรงจูงใจให คนและงานพัฒนาเจริญเติบโต

เพ�อบรรลุเปาประสงคที่สูงขึ้นอยางยั่งยืนครับ
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