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‘TESLA แซง TOYOTA ข้ึ้�นแท่่นผู้้�ผู้ลิิตรถยนต์ มู้ลิค่่ามูาก

สุุดในโลิก’

เม่่�อกลางปีีที�ผ่่านม่ามี่ข่าวฮ่อฮา เม่่�อราคาหุ้นของ TESLA 

ในต้ลาด NASDAQ นครนิวยอร์ก พุ่ื่งทะยานกลายเปี็นบัริษัทที�มี่ 

มูลค่าจากตลาด็หลักทรัพย์ มากที�สุด็ในิโลก แซ่งหน้าโต้โยต้้า 

ซึ่�งครองอันดับัหนึ�งม่านาน

มู่ลค่าบัริษัทฯ ที�คำานวณจากราคาหุ้นค่อ 1.9 แสนล้าน

เหรียญสหรัฐ ปีระม่าณได้ถึ์ง 1 ใน 3 ของ GDP ปีระเทศไทย โดย

หลักการแล้ว ราคาหุ้นจากนักลงทุน ม่าจากการคาดการณ์ผ่ล

ปีระกอบัการณ์ธุรกิจในอนาคต้ ดังนั�นมู่ลค่าบัริษัทย่อม่สะท้อนถึ์ง 

“คุณีค่า (Value)” ขององค์กรในมุ่ม่ม่องของต้ลาดด้วย 

ผ่ม่จะหยิบัแง่มุ่ม่นี�ม่าเป็ีนกรณีศึกษา ถึ์งความ่หม่ายของ

คุณค่ากับัแนวคิดระบับั Lean ที�สาม่ารถ์ ขยายขอบเขตเพิ�มเติม 

จากที�เราคุ้นเคยครับั

ห้ลักการู้ข้อง	Lean

หลักการ 5 ข้อ ที�แพื่ร่หลาย อ้างอิงจากหนังส่อ Lean 

Thinking โดย Womack&Jones ค่อ 1.ระบัคุุณค่า (Identify Value) 

2.เข้าใจกระแสคุณค่า (Value Stream) 3.สร้างการไหล (Flow) 4.ใช้ี

ระบับัดึง (Pull) และ 5.พัื่ฒนาเข้าหาความ่สม่บูัรณ์แบับั

กิจกรรม่ใดที�ไม่่สร้างคุณค่าต้าม่มุ่ม่ม่องของลูกค้า เปีรียบั

ได้กับัไขมั่นที�เกาะติ้ดกระบัวนการอยู่เป็ีน ควัามสูญเสีย ที�ควร

ขจัดทิ�ง เพ่ื่�อให้องค์กรใช้ีทรัพื่ยากรไปีกับัการสร้างความ่พึื่งพื่อใจ

กับัลูกค้าเท่านั�น

ความ่สูญเสียถู์กระบุัให้เป็ีนรูปีธรรม่ และเปี็นที�รู้จักในวง

กว้างค่อ 7 Wastes จากความ่สูญเสียในภาคการผ่ลิต้ มี่การขยาย

ไปียังความ่สูญเสียภาคบัริการด้วย

ดังนั�นกระบัวนการ Lean ในอุดม่คติ้นั�น เกิด็ข้�นิเพ่�อสร้าง

คุณีค่าเท่านัิ�นิ ด้วยการทำางานที�มี่ปีระสิทธิภาพื่ ได้คุณภาพื่ต้าม่

ที�กำาหนด เกิดการไหลอย่างต่้อเน่�องไม่่ติ้ดขัด ส่งม่อบัสินค้า และ

บัริการต้าม่ที�ลูกค้าต้้องการ และกิจกรรม่ทั�งหม่ดมี่ความ่ใส่ใจ

พัื่ฒนาอย่างไม่่หยุดนิ�ง

หลักการเช่ีนนี� ครอบัคลุม่ได้ทั�งกระบัวนการในมิ่ติ้ ภัาคการ

ผิลิต/ภัาคบริการ และมิ่ติ้ กายภัาพ (Physical)/ข้อมูลข่าวัสาร 

(Information) โดยทั�วไปีมั่กพิื่จารณาสินค้า และบัริการในปัีจจุบััน

เป็ีนหลัก

TESLA คุุณคุ่า และ ระบบ Lean
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มีปััจจัยสนัิบสนุินิ เช่ีน ความ่เช่ี�อในทิศทางของโลกว่า รถ์

ม่อเต้อร์ไฟัฟ้ัากำาลังเข้าม่าแทนที�เคร่�องยนต์้ใช้ีนำ�ามั่น เทคโนโลยี

ยานยนต์้ไร้คนขับั เศรษฐกิจแบ่ังปัีน (Sharing Economy) 

ปีระกอบักับักระแสสังคม่ที�ให้ความ่สำาคัญกับัปัีญหาสิ�ง

แวดล้อม่ ภาวะโลกร้อน ธุรกิจยานยนต์้ควรมี่บัทบัาทสร้าง แก๊ส

เร่อนิกระจก น้อยลง 

และสิ�งที�ปีฏิเสธไม่่ได้ข้อหนึ�งค่อ ควัามเช่�อถ่ึอ ของ 

นักลงทนุที�มี่ต่้อ CEO องคก์รค่อ Elon Musk จากผ่ลงานที�ได้สั�งสม่

ม่า พื่ร้อม่กับัเร่�องราวชีีวิต้ส่วนตั้วที�มี่สีสัน ทำาให้อยู่ในความ่สนใจ

ของสาธารณะชีน และกระแสข่าวม่าโดยต้ลอด

ควัามท้าทาย ต่้อไปีในอนาคต้ค่อการรกัษาสถ์านะนี�ไว้ ซึ่�ง

จะเกดิได้เม่่�อองคก์รสาม่ารถ์ทำาให ้วิสัยทัศน์องค์กร และความ่คาด

หวังของสาธารณะชีน เกิดขึ�นจริง

จากเร่�องราวนี� เราอาจเรียนรู้ได้ว่า การให้ความ่หม่าย

คุณค่า (Value) ในระบับั Lean สามารถึพิจารณีาให้กว้ัางข้�นิได้็

นอกเหน่อจากการสรา้งความ่พึื่งพื่อใจให้กับัลูกค้า ด้วยการ 

ส่งม่อบัสินค้า และบัริการที�มี่อยู่ในปัีจจุบัันอยู่แล้ว ยังสาม่ารถ์ 

ยกระดับัด้วยการเป็ีน ผู้ิสร้างทางออกเพ่�อแก้ปััญหา (Solution) 

ให้กับัลูกค้าทั�งปัีจจุบััน และอนาคต้

และเม่่�อขยายขึ�นม่ากกว่ามุ่ม่ม่องทางธุรกิจ โลกปัีจจุบััน

คาดหวังการดำารงอยู่ขององค์กร เพ่�อมีส่วันิรว่ัมในิการแกปั้ัญหา 

และพัฒนิาสังคม ดังนั�น ความ่เช่ี�อ วิสัยทัศน์ ความ่รับัผิ่ดชีอบัต่้อ

ลูกค้า ชุีม่ชีน สังคม่ และผู้่มี่ส่วนได้เสียอ่�นขององค์กร กลายเป็ีน

คุณค่าขององค์กรด้วยเช่ีนกัน

ในด้านโต้โยต้้าปีระธาน Akio Toyoda ปีระกาศทิศทาง

ธุรกิจว่า องค์กรกำาลังยกระดับัจากการเปี็นผู้่ผ่ลิต้ และจำาหน่าย

รถ์ยนต์้ไปีเป็ีน Mobility Company เป็ีนผู้่นำาความ่เบิักบัาน และ

ความ่อิสระในการเดินทางม่าให้กับัทุกคน (Bringing the joy and 

freedom of movement to all)

วิวัฒนาการของแนวคิดระบับั Lean จากผ่ลิต้ภาพื่ และ

คุณภาพื่ในโรงงาน จนขยายไปียงังานบัรกิาร รวม่ถ์งึองคก์รภาครฐั 

ยังต้องหมุนิวังล้อการเรียนิรู้และพัฒนิา หนึ�งในนั�นค่อการ

ทำาความ่เข้าใจกับั “คุณค่า” ที�ให้กับัลูกค้า และผู้่มี่ส่วนได้เสียอ่�น

ครับั

ค้ณ์ภาพัข้องรู้ถี	TESLA

J.D. Power องค์กรวิจัยช่ี�อดังในอุต้สาหกรรม่ยานยนต์้ ได้

เปิีดเผ่ยข้อมู่ลการศึกษาคุณภาพื่รถ์ยนต์้ (J.D. Power 2020 Initial 

Quality Study)1 กลางปีีนี� โดยสำารวจจาก ควัามคิด็เห็นิของ

ลูกค้า ที�ซ่่�อรถ์ยนต์้ 90 วันแรก ในปีระเทศสหรัฐอเม่ริกา 

ตัวัชี�วััด็ ที�ใช้ีในการจัดอันดับัค่อ จำานวนปัีญหาต่้อรถ์ 100 

คัน (Problems per 100 vehicles หร่อ PP100) ตั้วเลขยิ�งม่าก 

แสดงว่า ลูกค้ารู้สึกว่ารถ์ยนต์้ที�ต้นซ่่�อม่ามี่ปัีญหาคุณภาพื่ม่าก

ข้อมู่ล PP100 ของ Tesla สวันิทาง กับัข่าวการเป็ีนบัริษัท

มู่ลค่าอันดับัหนึ�ง ค่อแทนที�จะเป็ีนรถ์ยนต์้ที�มี่ปัีญหาน้อย กลับัมี่

ปัีญหาด้านคุณภาพื่ม่ากที�สุด !

จากขอ้มู่ลเปีรยีบัเทยีบัค่า PP100 จากรถ์ยนต้ก์ว่า 30 ยี�ห้อ 

Tesla ได้อันดับั รั�งท้าย ที� 250 โดยค่าเฉลี�ยของทั�งอุต้สาหกรรม่อยู่

ที� 166 ปัีญหาที�พื่บั เช่ีน งานสี และการปีระกอบัที�ไม่่ได้คุณภาพื่ 

อาการสั�นของรถ์

เม่่�อลองพิื่จารณาต้วัเลขเปีรยีบัเทียบัผ่ลปีระกอบัการธรุกิจ

แล้วพื่บัว่า ห่างไกลจากโตโยต้ามาก ในปีี 2019 ยอดขายค่อ 3.7 

แสนคัน และ 10.7 ล้านคัน ต่้างกันเก่อบั 30 เท่า รายได้ค่อ 7.8 

แสนล้านบัาท และ 8.7 ล้านล้านบัาท ต่้างกัน 11 เท่า! 

เหตุ้ใดองค์กรที�มี่ยอดขาย และรายได้ต่้างกับัอันดับัหนึ�ง

เป็ีนสิบัเท่า คุณภาพื่ผ่ลิต้ภัณฑ์์ก็ยังมี่ปัีญหาอยู่ม่าก แต่กลับมี

คุณีค่ามากที�สุด็ หากม่องด้วยมุ่ม่ของมู่ลค่าจากต้ลาดหุ้น ?

ค้ณ์ค่าและรู้ะบบ	Lean

บัทวิเคราะห์ให้ความ่เห็นว่า นักลงทุนปีระเมิ่นมู่ลค่าของ 

TESLA เช่ีนเดียวกับับัริษัทกลุ่ม่เทคโนโลยี ที�คาดหวังการเจริญ

เติ้บัโต้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต้ด้วย วิัสัยทัศุน์ิองค์กร และ

นิวััตกรรม

1 https://electrek.co/2020/06/24/tesla-ranks-lowest-on-j-d-power-
2020-quality-study/




