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ต่อ จากฉบับที่แล้ว
รายรับ
จำ�นวนเงิน

ต้นทุนแปรผัน =
ต้นทุนรวม

ปริมาณ
รูปที่ 2 จุดคุ้มทุนกรณีต้นทุนคงที่เป็น 0

ท่ า น

สมาชิก และผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ ฉบับทีแ่ ล้วเรา
คุยกันค้างไว้เรื่องของการลดจุดคุ้มทุนโดยการลด
ต้นทุน เพื่อจะท�ำให้กิจการของเรามีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
ผมได้แสดงกราฟไว้ 1 รูปซึง่ อาจจะเข้าใจยากสักนิด ในคราวนีข้ อเพิม่
รูปกราฟขยายความอีกหน่อย แล้วจะได้คุยเรื่องอื่นต่อไปนะครับ
ผมได้เรียนไว้ในตอนท้ายของฉบับที่แล้วว่า หากเราสามารถ
ท�ำให้ต้นทุนคงที่เป็น 0 ได้ เราจะกลายเป็นองค์กรอมตะนิรันดร์กาล
ได้ ลองดูกราฟรูปที่ 2 ข้างล่างนี้เทียบกับกราฟเดิมในรูปที่ 1 ที่แสดง
ไว้ด้วยนะครับ

รูปที่ 1 กราฟแสดงจุดคุ้มทุน โดย P คือจุดคุ้มทุนหรือ Break-Even Point
และ Q คือปริมาณการผลิต และขายที่จะท�ำให้ถึงจุดคุ้มทุน
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จากกราฟรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีต้นทุนคงที่เป็น 0 นี้
เส้นต้นทุนรวมจะเป็นเส้นเดียวกับต้นทุนแปรผัน นัน่ ก็หมายความว่า
จุดคุ้มทุนจะเริ่มจาก 0 นั่นเองครับ แปลว่าองค์กรนี้ไม่ท�ำอะไรเลยก็
จะเท่าทุน เริ่มผลิตขายได้เมื่อไหร่ ก็จะเริ่มได้ก�ำไรเมื่อนั้น
ถามว่าองค์กรแบบนี้มีไหมในโลกแห่งความเป็นจริง?
ตอบว่า ถึงไม่มีจริงก็ใกล้เคียงครับ กล่าวคือ เจ้าของกิจการ
และ/หรือผูบ้ ริหารองค์กรทีเ่ ข้าใจหลักการนีจ้ ะพยายามทุกวิถที างให้
ต้นทุนคงที่ต�่ำที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ทวนกันอีกทีนะครับว่าต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนทีไ่ ม่ขนึ้ กับระดับ
หรือปริมาณการผลิตหรือการให้บริการของกิจการ ผลิตหรือไม่ผลิต
บริการหรือไม่บริการ ขายหรือไม่ขายก็ต้องเสียต้นทุนนี้ ซึ่งหลักๆ ก็
ประกอบด้วยเงินเดือนบุคลากร ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ย
ครับ
กลยุทธ์หลักในการท�ำให้ “ตัวเบา” ขององค์กรหรือท�ำให้
ต้นทุนคงทีต่ ำ�่ ๆ ก็คอื ท�ำเฉพาะส่วนทีใ่ ช้องค์ความรูแ้ ต่ใช้แรงงานต�ำ่ ๆ
เช่ น การวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบ หรื อ การตลาด
การส่งเสริมการขาย
ส่วนที่ต้องใช้แรงงานมากๆ และลงทุนมากๆ เช่น การผลิต
หรือการให้บริการประจ�ำนั้น ก็ใช้วิธีว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงท�ำให้แทน
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แอปเปิ้ล ไนกี้ อเมซอน อาลีบาบา มิสทีน จะเป็นตัวอย่างที่
เห็นได้ชดั ครับ องค์กรเหล่านีจ้ ะเลือกท�ำเฉพาะกิจกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
สูง ต้นทุนคงที่ต�่ำๆ เป็นหลัก ถึงได้โตเอาๆ และยืนหยัดเป็นองค์กร
อันดับต้นๆ ในปัจจุบัน
หากเราเป็นผูป้ ระกอบการเองล่ะจะท�ำอย่างไรได้บา้ ง เพราะ
พิจารณาดูตน้ ทุนคงทีแ่ ต่ละรายการนัน้ ถ้าจะลดให้ได้ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ต้อง
เป็น 0 หรอกนะครับ แค่ 5-10% ก็หนักหนาสาหัสแล้ว
มีวิธีการที่ผมขอเรียนเสนอแนะไว้ตรงนี้นะครับ อันดับแรก
เงินเดือนนั้นลดยากแน่ครับ ต้องเริ่มจากการไม่ว่าจ้างคนโดยไม่คิด
ให้รอบคอบ เพื่อป้องกันต้นทุนคงที่เพิ่ม
ส่วนคนที่มีอยู่แล้ว จะตัดลดเงินเดือนหรือปลดคนออกนั้น
ยาก และไม่สนับสนุนครับ แล้วจะท�ำยังไงกับเงินเดือนคนทีท่ ำ� งานอยู่
กับเราที่เป็นต้นทุนคงที่ แต่แปรผันตามเวลา คือ ขยับเพิ่มไปเรื่อยๆ ?
เราต้องใช้วิธีให้คนสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้มากกว่าต้นทุนคงที่
ที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภาพของคนด้วยการฝึกอบรม เสริมสร้าง
ทักษะ ให้มีการพัฒนาแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยใช้กิจกรรม
การปรับปรุงงานต่างๆ ที่เราคุยกันมาแล้ว
ในส่วนของค่าเช่า และดอกเบี้ยนั้น สามารถแก้ได้พร้อมกัน
โดยการพยายามลด “พื้นที่สูญเปล่า” และ “เงินจม” ให้ได้มากที่สุด
ซึง่ ก็คอื การลดสต๊อกหรือวัสดุคงคลังนัน่ เองครับ ไม่วา่ จะเริม่ ด้วยหลัก
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ง่ายๆ แต่ท�ำยาก เช่น 5 ส หรือการก�ำจัด “วัสดุคงคลังตาย” ที่ลูบไป
ฝุ่นติดมือ ตัดลดวัสดุคงคลังส�ำรอง และลดปริมาณวัสดุคงคลัง
หมุนเวียนให้ตำ�่ ทีส่ ดุ ก็จะลดพืน้ ทีส่ ญ
ู เปล่า ลดค่าเช่า ลดเงินจม และ
ลดดอกเบี้ยลงได้
สุดท้ายส�ำหรับตอนนี้ คือ การลดค่าเสื่อมราคา ซึ่งท�ำได้โดย
ไม่ลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ราคาแพงโดยไม่จ�ำเป็น พยายามสร้าง
เครื่องจักรอุปกรณ์ขึ้นใช้เอง และที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การ
ประยุกต์ TPM หรือการบ�ำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมที่เราคุย
กันมาแล้ว
หากเครื่องจักรอุปกรณ์ใช้งานได้ดีที่อายุเครื่องนานกว่า
ระยะเวลาที่ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาแล้ ว แปลว่ า ค่ า เสื่ อ มราคาของ
เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นจะเป็น 0 นะครับ
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