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ท่่านสุมูาชิิก แลิะผู้้�อ่านที่�รักทุ่กท่่านค่รับ เรากำาลัิงศ้กษัา

หนังสุ่อภาษัาญี่�ปุ็�นเกี�ยวกับโตโยต�าในช่ิ�อภาษัาอังกฤษัว่า “COST” 

THE TOYOTA WAY ภาษัาญี่�ปุ็�นใชิ�ช่ิ�อว่า トヨタの原価 เขีึ้ยนโดย

คุ่ณ Toshio Horikiri ผู้มูค่่อย ๆ  “ถอดค่วามู” แลิะเรียบเรียงมูาเล่ิาสุ่้

กันฟังไป็นะค่รับ คุ่ณ Horikiri เขีึ้ยนหนังสุ่อเล่ิมูนี�ในร้ป็แบบขึ้องการ

พ้ึ่ดคุ่ยกับผู้้�อ่าน ดังนั�น ค่ำาว่า “ผู้มู” ในเน่�อหาขึ้�างล่ิางนี�จะหมูายถ้ง

คุ่ณ Horikiri ผู้้�เขีึ้ยนนะค่รับ 

ค่ราวที่�แลิ�วเราคุ่ยกันถ้งการกำาหนดระดับต�นทุ่น แลิะ

บท่บาท่ขึ้องฝ่�ายงานสุนับสุนุนการป็ฏิิบัติการในการลิดต�นทุ่น 

ค่ราวนี�เรามูาคุ่ยกันเร่�องนี�ต่อกันอีกหน่อย แลิะตามูด�วยหัวขึ้�อ 

ถัดไป็เริ�มูบท่ที่� 2 เกี�ยวกับแนวป็ฏิิบัติในการลิดต�นทุ่นขึ้องบริษััท่ 

โตโยต�าต่อไป็เลิยค่รับ

ลองม่าพื่ิจารณารายละเอียดเพิื่�ม่เต้ิม่ในรูปีที� 5 ที�แสดง

ว่าทุกฝี่ายงานสาม่ารถ์ม่ีส่วนร่วม่ในการลดต้้นทุน เพื่่�อส่งเสริม่ให้

เกดิผ่ลกำาไรได้เสม่อ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วข้อง

โดยตรงกับรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์

จากรูปีจะเห็นได้ว่า ในส่วนของโรงงานที�มี่ฝ่ีายงานบัริหาร 

ฝ่ีายงานบุัคคล ที�ถึ์งแม้่ไม่่เกี�ยวข้องโดยต้รงกับัการขาย ก็ยัง

สาม่ารถ์สนับัสนุนให้เกิดผ่ลกำาไรต่้อบัริษัทได้ เช่ีนเดียวกับัฝ่ีายงาน 

ที�เกี�ยวข้องกับัการขายผ่ลิต้ภัณฑ์์โดยต้รง ไม่่ว่าจะเป็ีนฝ่ีายงาน

ออกแบับั และพื่ัฒนาผ่ลิต้ภัณฑ์์ ฝ่ีายงานขาย หร่อฝ่ีายงานการ

ต้ลาดก็ต้าม่

สรุปัวั่า กิจกรรมการลด็ต้นิทุนิเพ่�อสร้างเกิด็ผิลกำาไร

นิั�นิ เปั็นิภัารกิจของทุกฝ่ายงานิทั�วัทั�งบริษัทนิั�นิเอง

และเม่่�อกล่าวว่าพื่นักงานทุกคนของโต้โยต้้า มี่ส่วนใน

การเสริม่สร้างผ่ลกำาไร ซึ่�งผ่ลกำาไรนั�นเม่่�อเกิดขึ�นได้ ก็หม่ายถึ์งว่า 

“การลดต้้นทุน” ปีระสบัผ่ลสำาเร็จ โต้โยต้้าจึงเน้นให้ความ่สำาคัญกับั 

“การลดต้้นทุน” อย่างม่าก

ดร.ปริทรรศุน์ พันธ์ุบรรยงกุ์

วัิถีีซามููไริ
วิิถีีไทำย วิิถีีโลก
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เน่�องเพื่ราะการสร้างผ่ลกำาไรจาก “การเพื่ิ�ม่ยอดขาย” นั�น 

เปี็นเร่�องที�ม่ีปีัจจัยภายนอกเกี�ยวข้องม่าก ไม่่สาม่ารถ์มุ่่งหวังให้

บัรรลุผ่ลเต้็ม่ที�ได้ ส่วนการสร้างผ่ลกำาไรโดย “การลดต้้นทุน” ทำาได้

ด้วยความ่ร่วม่แรงร่วม่ใจของพื่นักงานทุกคนในการทุ่ม่เทความ่

พื่ยายาม่ และอาศัยความ่คิดพื่ลิกแพื่ลงต้่างๆ ให้บัรรลุผ่ลสำาเร็จ

เต้็ม่ร้อยได้นั�นเองครับั
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บทที� 2 แนิวัทางการลด็ต้นิทุนิของโตโยต้า.... ส่บค้นิ

มูลค่าต้นิทุนิของแต่ละผิลิตภััณีฑ์์แล้วัปัระเมินิต้นิทุนิของ

บริษัทอ่�นิๆ 

บริษััท่จำานวนมูากมูักพ้ึ่ดว่า “อยากจะลิดต�นทุ่น” แต่ท่ว่า 

“ต�นทุ่น” ที่�พึ่วกเขึ้าเอ่ยมูานี�ค่่ออะไร? ค่วามูจริงแลิ�วสิุ�งที่�เรียกว่า 

“ต�นทุ่น” นั�นมีูหลิากหลิายค่รับ หากพิึ่จารณาเร่�อง “การลิดต�นทุ่น” 

แลิ�ว จำาเป็็นต�องเริ�มูจากต�นทุ่นขึ้องแต่ลิะผู้ลิิตภัณฑ์์ แลิะค่�นให�ล้ิก

ลิงไป็จนถ้งต�นทุ่นขึ้องแต่ลิะชิิ�นสุ่วน ในบท่นี�จะได�อธิุบายถ้งที่�มูาที่�

ไป็ขึ้องงานก�าวแรกที่�สุำาคั่ญ่อย่างยิ�งยวดนี�

จะเริ�ม “การลด็ต้นิทุนิ” จากตรงไหนิดี็?

ต้องเร่ิมจำกกำรสืืบค้้นให้้ได้มูลค่้ำต้นทุนท่ีถููกต้องของ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

เราม่าเริ�ม่คุยกันในปีระเด็นที�คนรำ�าล่อกันว่า “โต้โยต้้าเจาะ

รายละเอียดในเร่�องต้้นทุนยิบัย่อยขนาดนี�เชีียวหร่อ?” ซึ่�งคนที�ได้

ฟัังเร่�องราวเหล่านี�ส่วนม่ากก็จะเกิดความ่รู้สึกขึ�นทันทีว่า “ลิะเอียด

เกินไป็ลิะ...ยุ่งตายเลิย” 

แต่้ทว่า ตรงนีิ�แหละครับค่อจุด็ที�บริษัทอ่�นิไม่สามารถึ

เลียนิแบบได้็ง่ายๆ เป็ีนพื่ลังหลักพ่ื่�นฐานที�สำาคัญยิ�งของโต้โยต้้า 

ซึ่�งอยากให้ทุกท่านให้ความ่สนใจให้หนักในปีระเด็นนี�

เม่่�อต้้องการที�จะลดต้้นทุนให้ได้จริงนั�น ขั�นแรกจะต้้อง

ส่บัค้นมู่ลค่าต้้นทุนในปัีจจุบัันที�ถู์กต้้องต้าม่จริงให้ได้ก่อน มิ่ฉะนั�น

จะไม่่มี่ทางปีระเมิ่นได้เลยว่ากิจกรรม่ต่้างๆ ที�จะทำาต่้อไปีนั�น 

ลดต้้นทุนได้จริงหร่อไม่่?

และต้้นทุนในกรณีนี�จะหม่ายถ์ึง “ต้นิทุนิแยกแต่ละ

ผิลิตภััณีฑ์์” ละครับ

ในกรณีบัริษัทของท่านทั�งหลายนั�น ค่าใช้ีจ่ายหม่วดค่าไฟั

ส่องสว่างในโรงงาน และค่าไฟัฟ้ัาต่้างๆ นั�น ถู์กจับัรวม่เป็ีนบัรรทัด

เดียวว่าเป็ีน “ค่าพื่ลังงานไฟัฟ้ัา” หร่อเปีล่าล่ะครับั?

มีูการแยกรายลิะเอียดเป็็นค่่าไฟฟ้าแต่ลิะชัิ�นขึ้องอาค่าร

ไหมูล่ิะค่รับ?

สิ�งที�ผ่ม่อยากจะชีี�ให้ท่านคิด และพิื่จารณาก็ค่อ มี่การเก็บั

ข้อมู่ล “ค่่าไฟฟ้าเป็็นเท่่าใด?” ของผ่ลิต้ภัณฑ์์ที�ท่านผ่ลิต้แต่้ละชีนิด

หร่อไม่่ครับั?

ถุ์งม่่อใส่ทำางานก็เช่ีนกันละครับั หากเก็บัข้อมู่ลรวม่หม่วด

เป็ีน “วัสุดุสิุ�นเป็ล่ิอง” ของโรงงานเพีื่ยงบัรรทัดเดียวแล้วละก็ ไม่่มี่

ทางที�จะหามู่ลค่าต้้นทุนแยกแต่้ละผ่ลิต้ภัณฑ์์ได้เลยครับั

แต่้หากมี่การบัันทึกไว้ได้ว่า “สุำาหรับการผู้ลิิตผู้ลิิตภัณฑ์์

ชินิดนี� ในวันที่� 5 เด่อนกันยายน ใชิ�ถุงมู่อ 8 ค่้่ ผู้�าขึ้นหน้ 13 ผู่้น” แล้ว

ละก็จะสาม่ารถ์คิดคำานวณต้้นทุนแยกแต่้ละผ่ลิต้ภัณฑ์์ออกม่าได้

การบัันทึกข้อมู่ลการใช้ีวัสดุแยกแต่้ละผ่ลิต้ภัณฑ์์นั�น ถืูอ

เป็นภำระงำนท่ีห้นกัห้นำสืำห้สัืมำก อย่ำงไรกต็ำม ห้ำกไมท่�ำ

ส่ิืงนี�ให้้เป็นนิสัืยแล้ว ไม่มีทำงท่ีจะสืำมำรถูคิ้ดค้�ำนวณมูลค่้ำ

ต้นทุนแยกแต่ละผลิตภัณฑ์ได้เลยค้รับ

การควบัคุม่ต้้นทุนที�โรงงานของโต้โยต้้านั�น จะมี่การแยก

หม่วดหมู่่แล้วบัันทึกรายละเอียดอย่างชัีดเจน โดยเป็ีนข้อมู่ลของ 

“แต่ลิะผู้ลิิตภัณฑ์์ แต่ลิะชิิ�นสุ่วน แต่ลิะหมูวดหมู่้” ซ้�งจะได�คุ่ยกัน

ในรายลิะเอียดในหัวขึ้�อถัดไป็นะค่รับ

จับข้อมูลรายละเอียด็ให้ได้็จนิถ้ึงราคากาแฟัหน้ิ�งแก้วั

คนที�ได้อ่านเร่�องราวที�เล่าถึ์งการบัันทึกข้อมู่ลของโรงงาน

แล้ว หากนึกกระหยิ�ม่ยินดีว่า “เราเป็็นสุ่วนงานสุนับสุนุนน่าจะ

สุบายๆ”  แล้วละก็ท่านกำาลังเข้าใจผิ่ดแล้วละครับั

เพื่ราะแนวคิดเร่�องการเก็บัข้อมู่ลละเอียดยิบัแบับันี� ใน

ส่วนงานสต๊้าฟัหร่อส่วนงานสนับัสนุนก็ทำาไม่่แต้กต่้างกันกับัพื่วก

ในโรงงานเลยละครับั

ยกตั้วอย่างเช่ีน ค่าใช้ีจ่ายในการปีระชุีม่ภายในบัริษัท 

ไม่่เพีื่ยงแต่้ต้้องบัันทึกค่าแรงหร่อเงินเด่อนของผู้่ที�เข้าร่วม่ปีระชุีม่

เท่านั�น ในการจดบัันทึกระหว่างการปีระชุีม่จะต้้องใช้ีดินสอ ซึ่�งค่า

ไส้ดินสอแต้่ละแท่งเท่ากับั 10 เยน การปีระชีุม่นี�หากไส้ดินสอสึก

ไปี 1/10 คิดเป็ีนเงิน 1 เยน 

หากม่ีผู้่เข้าร่วม่ปีระชีุม่ 15 คน ค่าใช้ีจ่ายการสิ�นเปีล่อง 

ไส้ดินสอจะเท่ากับั 15 เยน 

นอกจากนี� ในระหว่างการปีระชุีม่มี่การด่�ม่กาแฟัและ/หร่อ

นำ�าชีาของบัริษัท มี่มู่ลค่าถ้์วยละ 8 เยน รวม่ค่าเคร่�องด่�ม่ของผู้่เข้า

ร่วม่ปีระชุีม่ 15 คนเท่ากับั 120 เยนนะครับั 

ในกรณีที�ใช้ีแก้วกระดาษ ก็จะต้้องคำานวณมู่ลค่าของแก้ว

กระดาษด้วยนะครับั (เมู่�อสิุบกว่าปี็ก่อน โตโยต�าได�ออกนโยบาย

ว่าใค่รอยากด่�มูกาแฟหร่อนำ�าชิาระหว่างการป็ระชุิมูให�หยอดเหรียญ่

เอาเองแลิ�วค่รับ)

และแน่นอนครับั...ต้้องบัันทึกค่าไฟัที�ใช้ีกับัห้องปีระชีุม่

ด้วย...

ท่านอาจจะคิดว่า “ถ้งแมู�จะเป็็นโตโยต�าก็ตามู คิ่ดยิบคิ่ด

ย่อยขึ้นาดนี� ไมู่เกินไป็หน่อยร้?” 

“การเจาะลึกให้ได้ข้อมู่ลต้้นทุนแยกแต่้ละผ่ลิต้ภัณฑ์์” ก็ค่อ

การทำารายละเอียดยิบัย่อยแบับันี�แหละครับั

การจัด็การตอบสนิองให้เกิด็ผิลกำาไรจะแตกต่างกันิ

ไปัตามฝ่ายงานิ

พื่บักันใหม่่ฉบัับัหน้า 
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