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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท่่ า น
สมิาช้ิก แลิะผู้อั่านทัี�รักทัุกทั่านคำรับ เราแวะเวียู่นไป็ 

ดูงานทัี�เม่ิอังจีนกันมิาหลิายู่ตอัน ได้เวลิายู้่อันกลัิบมิา 

เขึ้้าเร่�อังขึ้อังโตโยู่ต้ากันอัีกคำรั�งนะคำรับ ผมิได้หนังส่อัทีั�น่าสนใจเกี�ยู่ว

กับโตโยู่ต้ามิาหนึ�งเลิ่มิ ช้่�อัภูาษาอัังกฤษว่า “COST” THE TOYOTA 

WAY แต่เป็็นหนังส่อัภูาษาญี่ี�ป็ุ�นในช้่�อัว่าトヨタの原価 เขึ้ียู่นโดยู่ 

คำุณ Toshio Horikiri ลิอังอั่านดูแลิ้วน่าสนใจมิากคำรับ ก็เลิยู่จะ 

“ถูอัดคำวามิ” แลิะเรียู่บเรียู่งมิาเลิ่าสู่กันฟัังต่อัไป็นะคำรับ 

ก่อนอื�นมาด้ประวัติของผู้้�เข่ยนโดยย่อๆ ก่อนนะครับ เพื�อ 

ยืนยันความน่าเชื้ื�อถือของเนื�อห้าที่่�ที่่านเร่ยบเร่ยงมา ตำาแห้น่ง 

ปัจำจ่ำบันของค่ณ Horikiri (เร่ยกนามสก่ลเป็นห้ลักตามแบบญ่�ป่�น) คอื 

President บริษัที่ Toyota Engineering ที่่านสำาเร็จำการศ้กษาสาขา 

วิศวกรรมอากาศยาน จำากมห้าวิที่ยาลัยคิวชื้้ และมห้าบัณฑ์ิตด�าน 

กลย่ที่ธ์อ่ตสาห้กรรมจำากมห้าวิที่ยาลัยอ่ตสาห้กรรมนาโงย่า เริ�มต�น 

ที่ำางานท่ี่�บริษทัี่โตโยต�ามอเตอร์ตั�งแต่ปี 1966 (พ.ศ.2509) รบัผิู้ดชื้อบ 

งานด�านการออกแบบสายการผู้ลิต อ่ปกรณ์การผู้ลิต ระบบ TPS 

สำาห้รับโรงงานภัายในประเที่ศของบริษัที่

ตั�งแต่ปี 1979 เริ�มออกไปที่ำางานลักษณะเด่ยวกันข�างต�นใน

ประเที่ศต่างๆ ที่ั�งในเอเซ่ึ่ยตะวนัออกเฉ่ยงใต�  ออสเตรเล่ย นิวซ่ึ่แลนด์ 

อาฟัริกาใต� โปรต่เกส จ่ำน ในปี 1987 ได�เป็นผู้้�บริห้ารบริษัที่ยานยนต์

ในไต�ห้วัน นอกจำากน่�ยงัได�ที่ำางานด�านพัฒนาธ่รกิจำการจัำดห้าชิื้�นส่วน 

ยานยนต์จำากจำ่น และการวางแผู้นวิสาห้กิจำต่างๆ อ่กด�วย  

ปี 2002 ก่อตั�งบริษัที่ Toyota Engineering และที่ำาห้น�าที่่� 

President งานห้ลักของบริษัที่คือการให้�คำาแนะนำา และส่งเสริมการ 

ใชื้�ระบบ TPS ในโรงงานอ่ตสาห้กรรมภัายในประเที่ศญ่�ป่�น และ 

ภัายนอกประเที่ศ เชื้่น โรงงานอ่ตสาห้กรรมในรัสเซึ่่ย จำ่น เกาห้ล่ใต� 

สห้รัฐอเมริกา (Harley-Davidson, Boeing) เป็นต�น
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เฉพัาะแต่ลิะผลิิตภัูณฑ์์ทัี�ถููกต้อัง” ห้รือให้�การศ้กษาอบรมพนักงาน 

ห้น�างานเก่�ยวกับเรื�องต�นที่่น

กล่าวอ่กนัยห้น้�ง บที่บาที่ที่่�สำาคัญของที่่มงานชื้่ดห้ลังน่� คือ 

“ทัีมิงานแยู่กแยู่ะต้นทัุน” นั�นเอง

ที่ำาไมโตโยต�าจำ้งต�องจำัดสรรให้�ม่ที่่มงานแยกแยะต�นที่่นเพื�อ 

การคิดคำานวณ “ต้นทัุนแยู่กเฉพัาะแต่ลิะผลิิตภูัณฑ์์” กันล่ะครับ?

คำาตอบก็คือ ต้นทุนแยกเฉพูาะแต่ละผู้ลิตภัณ์ฑ์์นี�ค้อข้อม้ล

หลักในการัลดต้นทุนเพู้�อสรั้างผู้ลกำาไรันั�นเอง

เรามักได�ยินได�ฟัังอย้่เสมอว่าบริษัที่มากมายที่่�ประกาศ 

คำา ขวญั “มิาช่้วยู่กนัลิดต้นทุันกนัเถูดิ” และผู้้�บริห้ารของบริษทัี่เห้ล่าน่�

กม็กัจำะบ่นกนัว่า “พันกังานขึ้อังเราไม่ิให้คำวามิร่วมิม่ิอัทัี�จะลิดต้นทุัน”

ที่ว่า จำากม่มมองของโตโยต�าแล�ว ปรากฏิการณ์ที่่�เกิดข้�นใน

บริษัที่เห้ล่าน่�เป็นเรื�องปรกติ 

เพูรัาะหากไม่ทรัาบ้ข้อม้ล “ติ้นทุุนแยกเฉพ�ะแติ่ละ 

ผลิติภััณฑ์์” แล้ว ก็จัะไม่สามารัถเชื้้�อมโยงงานที�ทำาอย้่เฉพูาะหน้า

กับ้ต้นทุนได้อย่างแน่นอน จัะป้รัะยุกต์ดัดแป้ลงงานในหน้าที�ใดๆ 

ก็ไม่รั้้ว่าจัะเรัิ�มต้นตรังไหน อย่างไรั จัรัิงไหมครัับ้?

การทัี�พันักงานขึ้อังโตโยู่ต้าทัำาไคำเซ็็น มิคีำวามิคำดิสร้างสรร แลิะ 

ดดัแป็ลิงป็ระยุู่กต์งานในหน้าทัี�ขึ้อังตนเอังอัยู่่างต่อัเน่�อังเต็มิกำาลัิงทุัก

วนัๆ นั�น ก็เพัราะทัราบถึูงข้ึ้อัมูิลิ “ต้นทุันแยู่กเฉพัาะแต่ลิะผลิติภูณัฑ์์” 

นั�นเอัง

ซึ่้�งต�นท่ี่นท่ี่�ว่าน่�แตกต่างจำาก “ต�นท่ี่น” ที่างบญัชื้ท่ี่ั�วๆ ไป และ 

เป็้นข้อม้ลที�ได้มาจัากการัทำางานร่ัวมกันของทีมงานแยกแยะต้นทุน

ที�ทำางานร่ัวมกับ้พูนักงานที� Gemba อย่างใกล้ชิื้ดจันได้ข้อม้ลต้นทุน 

แยกเฉพูาะผู้ลิตภัณ์ฑ์์ออกมานั�นเองครัับ้

กำาลังสน่กเลยนะครับ ขอยกยอดไปตอนต่อไปนะครับ
TPA
news

ปี 2008 ก่อตั�งสถาบันวิจำัย Toyota Management โดยรับ 

ตำาแห้น่งผู้้�อำานวยการสถาบัน ที่ำางานให้�คำาปร้กษาระบบ Total Man-

agement System ห้รือ TMS ให้�บริษัที่ต่างๆ เชื้่น Fujitsu, Pohang 

Posco เป็นต�น และในปี 2009 ได�ก่อตั�งสมาคม TPS Certification 

Society โดยรับตำาแห้น่งเลขาธิการสมาคมเพื�อเผู้ยแพร่เที่คนิค 

ไคเซึ่็นให้�แพร่ห้ลายต่อไป

เป็นอย่างไรครับ ด้จำากประวัติแล�วถือว่าเป็นยอดฝ่ีมือใน

วงการบริห้ารจัำดการอ่ตสาห้กรรมคนห้น้�งที่่เด่ยวนะครับ ลองมา 

ด้คำาโปรยที่่�ปกห้นังสือบ�าง เขาเข่ยนไว�ว่า

“ผู้ลกำาไรัทั�งหมดนั�นกำาหนดจัากขั�นตอนการัวางแผู้นผู้ลิต-

ภัณ์ฑ์์” เพื�อที่่�จำะให้�พนักงานที่่กคนที่ำางานของตนเองโดยม่จำิตสำาน้ก 

เรื�องต�นที่่นอย้่ตลอดเวลาซึ่้�งจำะที่ำาให้�เกิดผู้ลกำาไรดังกล่าวได�อย่าง 

แที่�จำริงนั�น จำะต�องยกระดั้บคุำณภั�พข้องง�นโด้ยข้จัด้คำว�มสู่ญเปล่� 

ห้ร่อ Muda ให้้ห้มด้ ที่ำาให้�ม้ลค่าเพิ�มเกิดข้�นในงานได�อย่างต่อเนื�อง

เนื�อห้าในเล่มแบ่งออกมาเป็น 6 บที่ ประกอบด�วย

บ้ทที� 1 ห้ลักพื�นฐานของสิ�งที่่�เร่ยกว่า “งาน” ของโตโยต�า ... 

ม่จำิตสำาน้กเรื�องต�นที่่นเพื�อที่ำาให้�เกิด “ม้ลค่าเพิ�ม”

บ้ทที� 2 วิธ่ลดต�นที่่นแบบโตโยต�า...คิดต�นที่่นของแต่ละ 

ผู้ลิตภััณฑ์์ และประมาณการต�นที่่นของค้่แข่งขัน

บ้ทที� 3 วิธ่การสร�างที่่มออกแบบและพัฒนาของโตโยต�า... 

ระบบที่่�สร�างกระบวนการสมบ้รณ์แบบ และบที่บาที่ของหั้วห้น�า 

วิศวกร

บ้ทที� 4 วิธ่วางแผู้นต�นท่ี่นของโตโยต�า...จำากการวางแผู้นต�น

ที่่นที่ำาให้�เข�าถ้งปัญห้าการลดต�นที่่นโดยรวมได�

บ้ทที� 5 การกำาจำดัความสญ้เปล่าแบบโตโยต�า...การประย่กต์ 

และที่ำาไคเซึ่น็อย่างเข�มข�นเพื�อที่ำาให้� “การลดต�นท่ี่น” สมบร้ณ์แบบได�

บ้ทที� 6 การที่ำา และประสิที่ธิผู้ลของวิธ่ “ห้�องให้ญ่” ของ 

โตโยต�า...“การที่ำาให้�มองเห้็น” ที่ำาให้�พนักงานเกิดจำิตสำาน้กใน 

“การลดต�นที่่น”

เอาละครับ เราเข�าส้่อารัมภับที่ห้รือคำานำาของผู้้�เข่ยนกันเลย 

ในบที่นำาจำ่าห้ัวไว�ว่า

“รัากแก้วของผู้ลกำาไรั” ของโตโยต้านั�นอย้่ที�การัลดต้นทุน  

“ฝ่�ายู่งานบัญี่ช้ีขึ้อังโตโยู่ต้า จะมีิกิจกรรมิแยู่กทีัมิกันทัำาอัยูู่ ่

สอังทัี�คำ่อั ทัี�สำานักงานใหญี่่ แลิะทัี� Gemba หร่อัหน้างาน”

ที่่านที่ั�งห้ลายที่ราบเรื�องที่่�กล่าวไว�ข�างต�นไห้มครับ? กิจำกรรม 

ท่ี่�ว่าแยกกนัสองท่ี่�นั�น กิจำกรรมห้น้�งคอืงานท่ี่�เก่�ยวกับการคำานวณภัาษ่ 

สารสนเที่ศเก่�ยวกับที่รัพย์สินที่างปัญญา ซึ่้�งเป็นงานบัญชื้่ธ่รกิจำที่ั�วๆ 

ไป ที่่�เก่�ยวข�องกับห้น่วยงานภัายนอกกิจำการ 

แลิ้วกิจกรรมิขึ้อังอัีกทัีมิหนึ�งเกี�ยู่วขึ้้อังกับอัะไรลิ่ะคำรับ?

พนักงานในท่ี่มน่�จำะกระจำายกันไปตาม Gemba ห้รอืห้น�างาน

เพื�อจำดัที่ำาระบบแยกแยะอย่างละเอ่ยดในการคิดคำานวณ “ต้นทุันแยู่ก 


