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ทาน
สมาชิก และผูอานที่รักทุกทานครับ เรากำลัง

ศึกษาหนังสือภาษาญี่ปุนเกี่ยวกับโตโยตา

ในชื่อภาษาอังกฤษวา “COST” THE TOYOTA WAY ภาษาญี่ปุน

ใชชื่อวาトヨタの原価 เขียนโดยคุณ Toshio Horikiri ผมคอย ๆ 

“ถอดความ” และเรียบเรียงมาเลาสูกันฟงไปนะครับ คุณ Horikiri 

เขียนหนังสือเลมนี้ในรูปแบบของการพูดคุยกับผูอาน ดังนั้น คำวา 

“ผม” ในเนื้อหาขางลางนี้จะหมายถึงคุณ Horikiri ผูเขียนนะครับ 

คราวที่แลวเราคุยกันถึงเรื่องที่วาโตโยตาสามารถประเมิน

ตนทุนสินคาของผูรับผลิตช้ินสวนไดดวยการใหสงใบรายละเอียด

ตนทุนให ซึ่งขอมูลที่ไดทำใหโตโยตาสามารถประเมินความ

สามารถทางเทคนิคของผูรับผลิตชิ้นสวนได อีกทั้งยังเพิ่มความ

ไววางใจระหวางกันไดอีกดวย  คราวนี้เราลองมาดูวิธีการประเมิน

ตนทุนอื่น ๆ ตอไปนะครับ

ใบริายลัะเอียีดตน้ทน่ที�โตโยตา้ข้อีให้ผ้่่ร้ิบัผ่ลิัตชิิ�นส�วนส�งให้้

นั�น แสดงตัวอีย�างไว้ในริ่ปที� 13 นะคริับ

หากต่้นทุนชิิ�นส่วนไม่สามารืถึปรืะเมินได้แน่ชัิดก็ต่ั�ง

โรืงงานใหม่แล้วต่รืวจสอบเอง

ตัวอีย�างกริณ์ีที�เกิดกับบริิษัท Y นั�น ไม�ใชิ�เป็นเริ่�อีงที�เกิดกับ

เจา้อี่�นเท�านั�น แมแ้ต�โตโยตา้เอีงกเ็คยมปีริะสบการิณ์ใ์นอีดตีที�เกดิ 

“อำนาจตอรองกลับดาน” เม่�อีสั�งผ่ลัิตชิิ�นส�วนจากภัายนอีกเชิ�นกัน

เดนโซึ่���เป็นบริิษัทผ่่้ผ่ลัิตชิิ�นส�วนยานยนต์ที�แยกตัวอีอีกมา

เปน็อีสิริะจากบริษิทัโตโยตา้ ถอ่ีเปน็บริษิทัห้ลักัแห้�งห้นึ�งในกลั่�มข้อีง

เคริ่อีข้�ายผ่่้ผ่ลิัตข้อีงโตโยต้าครัิบ เป็นบริิษัทที�มีริะดับเทคโนโลัยี

ส่งมาก แลัะชินิดข้อีงชิิ�นส�วนต�าง ๆ ที�บริิษัทอ่ี�นนอีกจากเดนโซึ่���

ไม�สามาริถจะผ่ลัิตได้เพิ�มมากข้ึ�นท่กที ๆ ซึ่ึ�งต้นท่นที�แท้จริิงข้อีง

บริริดาชิิ�นส�วนดังกลั�าว จะไม�มีใคริริ่้นอีกจากเดนโซึ่���เอีง

ดร.ปัริทรรศน์์ พัน์ธิุบรรยงก์

ว�ถีซามูไร
ว�ถีไทย ว�ถีโลก

รืูปท่� 13 ต่ัวอย่่างใบคำนวณต่้นทุนปรืะมาณการื

หัวข้อปรืะมาณการื จากการืปรืะเมิน

ค�า

วัสด่

ทาง 

ตริง

ค�าวัสด่ 2.30

ค�าจัดซึ่่�อีชิิ�นส�วน

ค�าจ้างข้ึ�นริ่ปภัายนอีก

ค�าเส่�อีมริาคา

ริวม (A) 2.30

ค�า

ข้ึ�นริ่ป

ค�าข้ึ�นริ่ปทางตริง 1,200.00

ค�าโสห้่้ยข้ึ�นริ่ป

ริวม (B) 1,200.00

ต้นท่นผ่ลัิต (A)+(B) 1,202.30

ค�าบริิห้าริการิข้ายทั�วไป %

ต้นท่นริวม

ค�าบริิห้าริอี่ปกริณ์์      3%

ค�าบริิห้าริวัสด่           3% 0.07

  กําไริ                        10% 120.00

ค�าเส่�อีม

ริาคา

เยน

ชิิ�น

ผ่ลัตอีบแทนจากการิวิเคริาะห้์ค่ณ์ค�า

ยอีดริวม 1,322.37

ริาคาต�อีห้น�วยที�เสนอี 1,300.00

ริาคาต�อีห้น�วยที�เสนอี (ห้ักค�าเส่�อีมริาคา)

ริาคาต�อีห้น�วยเดิม ผ่่้ตัดสินใจอีัตโนมัติ ผ่่้ตริวจสอีบ ผ่่้นําเสนอี
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งานจัดซึ่่�อีข้อีงโตโยต้าเอีงนั�น ก็ไม�มั�นใจมากข้ึ�นท่กที ๆ ว�า 

ข้้อีม่ลัใน “ใบรายละเอียดตนทุน” ที�ริะบ่ริาคาต�อีห้น�วยข้อีงชิิ�นส�วน

มาด้วยนั�น เป็นริาคาที�เห้มาะสมห้ริ่อีไม� ? อีย�างไริ ?

พอีเกิดสถานการิณ์์เชิ�นนี� โตโยต้าก็ตกที�นั�งเดียวกับบริิษัท 

Y ที� “อำนาจตอรองกลบัดาน” ริะห้ว�างผ่่ซ้ึ่่�อีกบัผ่่ข้้าย กลั�าวคอ่ี ห้าก

เดนโซึ่��ไม�พอีใจแลั้วไม�ผ่ลัิตชิิ�นส�วนสำคัญ ๆ ที�เดนโซึ่��ผ่ลิัตได้เพียง

ริายเดียวข้ายให้้กับโตโยต้าแลั้ว โตโยต้าก็ไม�ริ่้ว�าจะไปซึ่่�อีห้าจาก

ใคริได้

คริั�งห้นึ�งฝ่า่ยจัดซึ่่�อีพยายามเจริจาต�อีริอีงเริ่�อีงริาคาชิิ�นส�วน

ชินิดห้นึ�ง เดนโซึ่��ที� ถ่อีไพ�เห้น่อีกว�าก็ไม�สนใจ แม้จะข้อี “ใบ

ริายลัะเอียีดต้นทน่” ชิิ�นส�วนชินิดนี� เดนโซึ่��กท็ำไม�ริ่ไ้ม�ชิี� ไม�ยอีมส�งให้้

เจอีกับสถานการิณ์์อีย�างนี�โตโยต้าทำอีย�างไริลั�ะคริับ ?

“ดวยเทคโนโลยีที่ เรามีอยูในโตโยตา ชิ้นสวนนี้ เรา

ไมสามารถผลิตเองไดแน ๆ เราไมมีองคความรูที่จำเปนในบริษัท

ของเรา เพราะฉะนั้นเราตอรองราคาอะไรไมไดเลย”

เม่�อีได้ข้้อีสริ่ปอีอีกมาอีย�างนี�  สิ� งท่� โต่โย่ต่้าทำค่อ

ต่ั�งโรืงงานใหมข่ึ�นมาเพื่่�อผัลติ่ชิิ�นสว่นท่�โรืงงานโต่โย่ต่า้ท่�มอ่ยู่่

เดิมผัลิต่ไม่ได้ ซึึ่�งปัจจ่บันค่อีโริงงาน Hirose ที� Toyota-Shi ใน

ปัจจ่บันนั�นเอีงคริับ

ข้ณ์ะที�จะตั�งโริงงานนี�ขึ้�นนั�น งานอีอีกแบบได้เป็นผ่่ร้ิบัผ่ดิชิอีบ

ดำเนินการิอีอีกแบบ แลัะวางแผ่นก�อีสร้ิางด้วยตนเอีง โดยลังท่น

ลังแริงวจัิยดา้นเทคนคิ เพ่�อีห้าวธิุผี่ลัติที�เห้มาะสมที�สด่ ซึ่ึ�งเมั่ื�อริูว้ิธิี

การิผลิต ก็สามั่าริถวิิเคริาะห่ต้นทุนได้อย่่างถูกต้องแมั่่นย่ำ

คริ่บ

ผัลลัพื่ธ์์ก็ค่อลงทุนไปหลาย่แสนล้านเย่นครืับ!!!

สิ�งที� โตโยต้าคิด แลัะตัดสินใจในกริณ์ีนี� ก็ ค่อี หาก

ไม่สามารืถึรืู้ถึึงต้่นทุนของชิิ�นส่วนท่�สั�งผัลิต่จากภาย่นอกได้

อย่่างชิัดเจน จนในท่�สุดก็จะส่งผัลให้เกิดการืไหลเล่�อนของ

ต่้นทุนไป จนไม่สามารืถึควบคุมต่้นทุนรืวมของแต่่ละ

ผัลติ่ภณัฑไ์ดแ้ลว้ละก ็ลงทนุลงแรืงในการืวจิยั่พื่ฒันาแลว้ต่ั�ง

โรืงงานผัลิต่เองเส่ย่เลย่จะด่กว่าไหม ?

เม่�อีเทียบกับเงินลังท่นที�ท่�มลังไปห้ลัายแสนล้ัานเยน เพ่�อี

การิผ่ลัิตชิิ�นส�วนนี�แลั้ว โตโยต้าถ่อีว�าค่้มคริับ

ชิิ�นส�วนดังกลั�าวนี�ได้ลังม่อีอีอีกแบบ แลัะผ่ลิัตใชิ้เอีงใน

โริงงาน Hirose ได้ผ่ลัลััพธุ์เป็นต้นท่นที�ริะดับคงที�อีย�างเห้มาะสม 

ผ่ลัที�ตามมาก็ค่อี ใช้้องคควิามั่ริู้ด้านการิผลิต และต้นทุน

ดง่กลา่วิมั่าตอ่ริองกบ่เดนโซ่ใ่ห่ม้ั่กีาริปริบ่ริาคาช้ิน้สว่ินตา่ง ๆ  

ที�ผลิตให่้โตโย่ต้าให่้สมั่เห่ตุสมั่ผลได้ในที�สุด

คนทั�วไปเคยตั�งข้้อีสงสัยกันอีย่�ชิั�วริะยะเวลัาห้นึ�งว�า

“โตโยตาลงทุนมากมายตั้งโรงงาน Hirose ขึ้นมาทำไมกัน

เลา ?”

เบ่�อีงห้ลัังก็ค่อีความม่�งมั�น แลัะความเข้้มงวดในการิห้าจ่ด

ที�เห้มาะสมริะห้ว�างปัจจัยห้ลัักสามปริะการิค่อี “ตนทุน” “การผลิต

เอง” แลัะ “การสั่งผลิต” นั�นเอีงคริับ

บทำทำี่ 3 วิธีสรางทำีมวิจัย และพัฒนาทำี่โตโยตา 

กลไกในการิสริา้งควิามั่สมั่บรูิณแบบของกริะบวินการิ

ของตนเอง และบทบาทของวิิศวิกริให่ญ่

วธิกีาร “การสรางความสมบรูณในกระบวนการของตนเอง” 

ซึง่เปนแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนทีส่ถานประกอบการผลิตของโตโยตานัน้

เปนสิ่งที่คนทั่วไปสนใจกันมาก ในอีกดานหนึ่งบทบาทของวิศวกร

ใหญที่เปนตำแหนงคอนขางพิเศษเฉพาะที่โตโยตาในการพัฒนา

สินคาใหมมีความสำคัญอยางยิ่งยวด ทั้งสองประเด็นนี้คือจุดแข็ง

ของกลไกในการลดตนทุนของโตโยตา ซึ่งกลับเปนเรื่องที่ไมเปนที่

รูจักกันอยางแพรหลายนัก

การืต่รืวจสอบในขั�นต่อนสดุทา้ย่นั�น ไมท่ำให้ของเสย่่

หมดสิ�นไปได้ใชิ่ไหม ?

การืขจัดของเส่ย่ทำได้โดย่ “การิทำกริะบวินการิของ

ตนเองให่้สมั่บูริณแบบ”

ในริะยะห้ลััง ๆ นี� เริาจะได้ยินได้ฟังคนพ่ดถึง “การทำ

กระบวนการของตนเองใหสมบูรณแบบ” กันห้นาห้่ข้ึ�นเริ่�อีย ๆ

ต้นกำเนิดข้อีงวิธุีการินี�ได้พัฒนาข้ึ�นภัายในโริงงานที�กริะบวนการิ

ผ่ลัิตต�าง ๆ แลั้วนำมาปริะย่กต์ใชิ้ในสายงานสนับสน่นตาม

สำนักงานทั�วไปคริับ

ที�โตโยต้านั�น วิธุีการิทำกริะบวนการิข้อีงตนเอีงให้้สมบ่ริณ์์

แบบมีการิพัฒนาข้ึ�นจนสำเริ็จภัายในโริงงานเม่�อีปริะมาณ์ 20-30 

ปีก�อีนคริับ

ส�วนการินำมาปริะย่กต์ใชิ้ภัายในฝ่่ายสตาฟในสำนักงาน

จนแพริ�ห้ลัายทั�วถงึทั�งบริษิทันั�น เพิ�งมาเริิ�มกนัในป ีค.ศ. 2007 นี�เอีง

คริับ ซึ่ึ�งถ่อีได้ว�าแม้แต�โตโยต้าเอีงก็เพิ�งเริิ�มปริะย่กต์ใชิ้วิธุีการินี�

ทั�งบริิษัทเม่�อีไม�นานมานี�เอีงคริับ




