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ทุ่�นสม�ชิื่กั แลัะผู้้้อ่�นทุ้�รั้กัทุุกัทุ่�นครั้บ เร้�กัำ�ลัังศึึกัษ�

ห้นังส่อภ�ษ�ญ้ี่�ปุ็�นเก้ั�ย่ว่กัับโติโย่ต้ิ�ในช่ื่�อภ�ษ�อังกัฤษว่่� “COST” 

THE TOYOTA WAY ภ�ษ�ญ้ี่�ปุ็�นใช้ื่ช่ื่�อว่่� トヨタの原価 เข้ย่น

โดย่คุณ Toshio Horikiri ผู้มค่อย่ๆ “ถอดคว่�ม” แลัะเร้้ย่บเร้้ย่งม�

เล่ั�ส่้กัันฟัังไป็นะคร้ับ คุณ Horikiri เข้ย่นห้นังส่อเลั่มน้�ในร้้ป็แบบ

ของกั�ร้พ้ดคุย่กัับผู้้้อ่�น ดังนั�น คำ�ว่่� “ผู้ม” ในเน่�อห้�ข้�งล่ั�งน้�จะ

ห้ม�ย่ถึงคุณ Horikiri ผู้้้เข้ย่นนะครั้บ 

คร้�ว่ทุ้�แล้ัว่เร้�คุย่กัันถึงวิ่ธ้ีกั�ร้เบ่�องต้ินในกั�ร้เก็ับข้อม้ลั

อย่่�งลัะเอ้ย่ด เพ่�อให้้ส�ม�ร้ถร้ว่บร้ว่มต้ินทุุนแย่กัแต่ิลัะผู้ลิัติภัณฑ์์

ได้อย่่�งถ้กัต้ิอง คร้�ว่น้�เร้�ม�คุย่กัันต่ิอในร้�ย่ลัะเอ้ย่ดเพิ�มเติิม 

นะครั้บ 

การู้เก็บุรู้วบุรู้วมข�อม้ลท่ี�โติโยติ�าจะทีำาให�เป็ุ่นแบุบุ

อัติโนมัติิ

ลองด้ืตั่วอย่�งต่�ร�งเก็ับัข้อม้ีลที�ยกัมี�แสำดืงในร้ปที� 6 นะ

ครับั (ต่�ร�งเก็ับัข้อม้ีลจำริงเอ�มี�ให้้ด้ืไม่ีได้ืห้รอกันะครับั) ซึี�งพอ

ดร.ปริทรรศุน์ พันธ์ุบ้รรยงกุ์

วิถี้ซามิูไร
วิถีีไทย วิถีีโลก

คนในบัริษัทอื�นๆ มีองเห็้นว่�ต่�ร�งเก็ับัข้อม้ีลละเอียดืมี�กัมี�ย 

ปุ�บั (ซึี�งของจำริงน่ะยิบัย่อยกัว่�นี�ห้ล�ยเท่�) ก็ัมัีกัจำะบ่ันกัันพึมีว่�

“ทุำ�เอกัส�ร้น้�ขึ�นม�ต้ิองเส้ย่เว่ลั�กัับค่�ใช้ื่จ่�ย่ม�กัม�ย่

มห้�ศึ�ลัเพ้ย่งไห้นกัันล่ัะน้�” 

“โอ้ย่...แค่ป้็อนข้อม้ลัอย่่�งเด้ย่ว่ก็ัติ�ย่แล้ัว่...” 

ทว่� แค่กัรอกัข้อม้ีลทำ�ต่�ร�งอย่�งเดีืยวยังไม่ีจำบันะ

ครับั จำ�กัต่�ร�งข้อม้ีลมีหึ้มี�นี� ยังต้่องนำ�มี�ทำ�กัร�ฟัเพื�อจำะไป

ใช้้วิเคร�ะห์้ประมีวลผ่ลต่่อไป ซึี�งทำ�ให้้ร้้สึำกัว่�ยิ�งห้นักัห้น�สำ�หั้สำ

เข้�ไปอีกั

แม้ีด้ืเผิ่นๆ จำะทำ�ให้้ร้้สึำกัไปอย่�งนั�น แต่่อันที�จำริงแล้ว 

ง�นกั�รป้อนข้อม้ีลก็ัไม่ีได้ืสิำ�นเปลืองแรงง�นมี�กัมี�ยอะไรนักั 

เพร�ะระบับัง�นสำำ�นักัง�นอัต่โนมัีติ่พัฒน�ก้ั�วห้น้�ไปมี�กัมี�ย

แล้วครับั 

สำมีมีติ่ว่�ระห้ว่�งกั�รทำ�ง�นใช้้แก้ัวกัระดื�ษไป 5 ใบั ใช้้

ย�งรัดืของไป 3 เสำ้น ฯลฯ เอ�อุปกัรณ์อ่�นรห้ัสำแท่งยิงทีเดีืยวก็ั

จำะสำ�มี�รถึป้อนชื้�อวัสำดุืสิำ�นเปลือง ร�ค�ต่่อห้น่วย 

และจำำ�นวนที�ใช้้ บัันทึกัลงในต่�ร�งไดื้โดืยอัต่โนมีัติ่ 

จำ�กันั�นก็ัสำ�มี�รถึกัดืปุ�มีให้้ทำ�เป็นกัร�ฟัออกัมี�ได้ื

ในทันที ไม่ีได้ืเสีำยแรงเสีำยเวล�อะไรมี�กัมี�ยห้รอกั

นะครับั

ถ้ึ�จำะว่�กัันไปแล้ว วัต่ถุึประสำงค์ห้ลักัของ 

โต่โยต้่�ก็ัคือ

“กั�รลดื Muda นั�นทำ�อย่�งไรจึำงจำะดีื ?”

“กั�รจำะลดืต้่นทุนให้้ต่ำ��ลงควรจำะต้่องทำ�

อย่�งไร ?”

ด้ืวยวัต่ถุึประสำงค์ดัืงกัล่�วนี�กั�รได้ื “ข้้อมููล

ต้้นทุุนทุ่�เทุ่�ยงต้รงแมู่นยำ�” เป็นสิำ�งที�จำำ�เป็นอย่�ง

ยิ�งยวดื จึำงพย�ย�มีที�จำะเก็ับัรวบัรวมีข้อม้ีลค่�ใช้้จ่ำ�ย
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ที�เสีำยไปของสำนิค้�แต่่ละช้นดิือย่�งเต่ม็ีกัำ�ลัง อย่�งไรก็ัต่�มี ในกั�ร

เก็ับัรวบัรวมีข้อม้ีลนั�นก็ัจำะพย�ย�มีอย่�งเต็่มีที�เช่้นเดีืยวกััน ให้้เกิัดื

กั�รเสีำยแรงง�น และค่�ใช้้จ่ำ�ยให้้น้อยที�สุำดืครับั

ถ้ึ�อย่�งนั�นที� โติโยติ�าจัด็การู้เรืู้�องบัุญี่ช่ีติ�นท่ีนโด็ยวิธ่ีใด็?

คำาติอบุก็คือ แยกปุ่รู้ะเภทีของบุัญี่ช่ีบุริู้ษัที และ

รู้ายงานการู้ควบุค่มติ�นท่ีนออกเป็ุ่นสุองปุ่รู้ะเภที

ท่�นที�เชี้�ยวช้�ญี่ด้ื�นบััญี่ชี้ก็ัจำะสำ�มี�ถึเข้�ใจำไดื้ทันที 

นะครับัว่�

➀ ต้่นทุนในร�ยง�นบััญี่ชี้บัริษัท กัับั

➁ ต้่นทุนในร�ยง�นกั�รควบัคมุีต้่นทุน ซึี�งเป็น “ต้่นทุนแยกั

แต่่ละสิำนค้�” ที�เอื�อต่่อ “กั�รลดืต่้นทุน” ทัี�งสุองอย่างน่�เป็ุ่นสิุ�งท่ี�

แติกต่ิางกันโด็ยสิุ�นเชิีงครัู้บุ

ยกัตั่วอย่�ง เช่้น ในร�ยง�นงบักั�รเงนิประจำำ�ไต่รมี�สำเดืือน

มีีน�คมี ปี ค.ศึ. 2016 ระบุัว่� โต่โยต้่�มีีค่�เสืำ�อมีร�ค� (ต่�มีตั่วเลข

ท�งบััญี่ชี้) เท่�กัับั 8.8 แสำนล้�นเยน (เป็นร�ยง�นอย่�งที� ➀) ซึี�ง

ตั่วเลขนี�จำะเท่�ใดืก็ัไม่ีได้ืเป็นที�ใส่ำใจำของพนักัง�นโต่โยต้่�ส่ำวนมี�กั

ห้รอกันะครับั 

รู้้ปุ่ท่ี� 6 ตัิวอย่างการู้บัุนทึีกข�อม้ลค่าใชี�จ่ายเครืู้�องมือเครืู้�องใชี�ปุ่รู้ะเภทีวัสุด่็สิุ�นเปุ่ลือง

รู้หัสุวัสุด่็ ชืี�อ รู่่้น หน่วย
จำานวน

ความแติกต่ิาง
ยอด็เงิน (พันเยน)

งบุ ใชี�จริู้ง งบุ ใชี�จริู้ง

AB-111 ป้�ยติ่ดื 23X85 KO 32,457 37,543 238 110

AB-112 ถุึงมืีอ SOU 4,752 -252 113 119

AB-113 นำ��มัีนห้ล่อเย็น B-183 L 330 60 50 43

AB-114 นำ��ย�ล้�งผิ่วง�น R-705 L 37 2 18 15

AB-115 ผ้่�ขนห้น้ B40x40 KO 1,250 15

AB-116 ผ้่�ขี�ริ�ว (ข�ว) 15KG 55 8

AB-117 แก้ัว (กัระดื�ษ) 150cc KO 100 0

AB-118 ย�งรัดืของ CV-200 KO 100 0

AB-119 ซีองห้นัง S KO 3 6

AB-120 Marker ข�ว KO 38 5

AB-121 แว่นนิรภัยระดัืบั 2 S KO 2 4

AB-122 ถุึงมืีอห้น�กัันเสีำยดืสีำ FreeSize SOU 45 9

AB-123 ถุึงมืีอเบันลี� S YOU 40 27

AB-124 รองเท้�นิรภัย CF211-B SOU - 0

AB-125 Spatter tube FS-5-6x4 M 2 0

AB-126 ผ้่�ห้มึีกั TR-AC-03 KO 4 11

AB-127 ห้ลอดืไฟั LW110v-40w KO 3 0

…… …… …… …… … …

กัลุ่มีคนที�สำนใจำตั่วเลขนี� คือ ผ้้่บัริห้�รระดัืบัส้ำง และผ้้่ถืึอหุ้้น

เท่�นั�นแห้ละครับั เพร�ะเป็นตั่วเลขที�ผ้้่สำนใจำศึึกัษ�เรื�องนี�โดืยเฉพ�ะ

จึำงจำะเข้�ใจำคว�มีห้มี�ยของมัีน 

สิำ�งที�สำำ�คัญี่ก็ัคือ จำะต้่องมีีกั�รเก็ับัรวบัรวมีตั่วเลขที�พนักัง�น

ห้น้�ง�น ผ้้่ออกัแบับัผ่ลิต่ภัณฑ์์ และพนักัง�นปฏิิบััติ่กั�รทั�งห้มีดื

สำ�มี�รถึใช้้ร่วมีกัันได้ื ซึี�งก็ัคือตั่วเลขต้่นทุนในร�ยง�นอย่�งที� 

➁นั�นเองครับั นำ�มี�ประมีวลผ่ลเป็นม้ีลค่� “ต้่นทุน” ที�ทุกัคน

สำ�มี�รถึมีองเห็้นได้ื

การู้ทีำาเช่ีนน่�เท่ีานั�นจึงจะเกิด็ปุ่รู้ะสิุทีธิีผู้ลมากท่ี�สุ่ด็ใน

การู้ “ลด็ติ�นท่ีน” ได็�ครัู้บุ

นี�เองจึำงเป็นเห้ตุ่ผ่ลของสิำ�งที�ได้ืกัล่�วไว้ก่ัอนห้น้�นี�ว่� ต้่อง 

มีีกั�รบัันทึกัร�ยละเอียดืของค่�ใช้้จ่ำ�ย “ถุึงมืีอ ผ้่�ขี�ริ�ว...” จำนครบัถ้ึวน 

โดืยหั้วห้น้�กัลุ่มีพนักัง�นในสำ�ยง�นนั�นๆ เพื�อนำ�มี�ประมีวลผ่ล 

ได้ือย่�งถ้ึกัต้่องแม่ีนยำ�ครับั




