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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

     E-mail: orbusiness@hotmail.com

ใน
ปีที่ผ่านมา ทั้งภาวะเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ รุมเร้า ใน
หลายๆ ประเทศ แต่ประเทศทีก่�าลงัพฒันาล้วนแล้วแต่มกีาร

ขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2012 นี้ บริษัทรถยนต์
จงึได้รบัผลพวงโดยทัว่กนั แต่อย่างไรกต็าม การแข่งขนัยงัมคีวามเข้มข้น
อยู่ไม่ลดลงเลย

ประเทศก�าลังพัฒนาที่ตลาดมีการขยายตัวที่หลากหลาย 
ท�าให้การบริหารธุรกิจต้องมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  ในขณะ
เดยีวกนั ข้อจ�ากดัทางด้านส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีทางด้านความ
ปลอดภยัเป็นทีเ่รยีกร้อง การวจิยัและพฒันาเพือ่การนีจ้งึต้องเพิม่ขึน้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ลองมาดูว่า จ�านวนคันที่ผลิตของค่ายรถยนต์แต่ละค่ายนั้น 
เป็นอย่างไรบ้าง ในปีค.ศ. 2011 GM ก้าวขึ้นมาเป็นที่ 1 (จากที่ 2) 

ด้วยจ�านวน 9.03 ล้านคัน โดยโฟล์กสวาเก้น มาเป็นที่ 2 ด้วย จ�านวน 
8.16 ล้านคัน ในขณะที่โตโยต้าที่ประสบทั้งภัยสึนามิ กับน�้าท่วมใน
ประเทศไทยหล่นมาเป็นที ่3 ด้วยจ�านวน 7.95 ล้านคัน อันดับ 4 กลาย
เป็นนิสสันร่วมกับเรโนลด์ ที่ 7.39 ล้านคัน ฮุนไดของเกาหลีใต้มา
อันดับ 5 ด้วยจ�านวน 6.6 ล้านคัน ส่วนฮอนด้ามาอันดับ 9 คาดกันว่า 
5 อันดับแรกคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในปีต่อๆ ไป 

ในอีกด ้านหนึ่ ง  หากจะพูดถึงความแข็งแกร ่ง  หรือ
ประสิทธิภาพในการบริหาร ก็คงต้องดูทางด้านการเงิน ลองมาดู Big 
3 ของญี่ปุ่น อันได้แก่ โตโยต้า นิสสัน และฮอนด้า และเปรียบเทียบ
กบัคูแ่ข่งส�าคญัอืน่ๆ ปีทีผ่่านมา ฮนุได มอีตัราก�าไรจากการประกอบ-
การที่ 11.3% ในขณะที่ BMW ที่น�าเสนอรถ High class - High 
profit มีอัตราก�าไรที่ 11.4% รองลงมาคือ VW 6.3% นิสสัน 5.6% 
ฮอนด้า 4.9% โตโยต้า 3.4% GM 3.3% แต่ทว่า อัตราก�าไรนี้ อาจจะ

ใครจะเป็นจ้าว
อุตสาหกรรมรถยนต์ในโลก
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เปรยีบเทยีบกนัยาก เพราะแต่ละประเทศมรีะบบบญัชทีีไ่ม่เหมอืนกัน 
รวมท้ังอตัราดอกเบีย้แตกต่างกนั ดงันัน้ จงึใช้ดชัน ีEBITDA (คือ ก�าไร
ก่อนหักภาษี บวก ดอกเบี้ยจ่าย บวก ค่าเส่ือมราคา) เพื่อให้เกิด
มาตรฐานเดียวกัน ปรากฏว่า ฮุนได ได้สูงสุดที่ 14.6% รองมาคือ VW 
10.6% นิสสัน 9.2% ฮอนด้า 8.2%  โตโยต้า 7.1% GM 6.8% ซึ่งเป็น
อัตราที่เริ่มใกล้เคียงกัน

รถยนต์ญ่ีปุ่น ได้แก่ โตโยต้าและนิสสัน นั้น จ�านวนคันเป็น
อตัราส่วนเดยีวกนักบัการท�าก�าไร ในขณะที ่VW จ�านวนคนัเพิม่ไม่สงู
นัก กลับมีอัตราการท�าก�าไรที่สูงกว่า จึงว่ากันว่าในขณะนี้ค่ายนี้ 
น่าจะเป็นค่ายรถยนต์ท่ีแขง็แกร่งท่ีสุด  ค่าย VW น้ีมเีครอืข่าย เช่น Audi 
และแบรนด์ต่างๆ มากมาย มีการวิจัยและพัฒนาให้สามารถใช ้
ชิ้นส่วนร่วมกันได้มานานแล้ว จึงท�าให้มีประสิทธิภาพการท�าก�าไร 
ที่สูงข้ึนและที่ส�าคัญ แบรนด์ Audi ที่เป็นแบรนด์ Hi-class มีอัตรา
ก�าไรสูงนั้น เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในตลาดที่ใหญ่แบบจีน

ได้มีการส�ารวจ Royalty (ความจงรักภักดี) ที่มีต่อแบรนด์ ซึ่ง
หมายถึง ผู้บริโภคจะซื้อรถยนต์แบรนด์เดิมหรือไม่ เมื่อจะซื้อรถยนต์
คันใหม่ (ตลาดสหรัฐอเมริกา) ปรากฏว่า ฟอร์ด ได้รับอันดับที่สูงที่สุด 
รองลงมาคือ โตโยต้า ฮอนด้า ที่ใกล้เคียงกันและที่ตามมาใกล้ๆ คือ 
ฮุนไดและนิสสัน ในขณะที่ Royalty นี้ เป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทางด้าน
กลยุทธ์ในเชิงรุกนั้น ฮุนไดสามารถมาเป็นอันดับหนึ่ง คือ ในปี 2011 

สามารถเพิ่มขึ้นถึง 1.2 แสนคัน (ยอดที่เพิ่มขึ้น หักยอดที่หายไปสู่
แบรนด์อื่น) ส่วนของฮอนด้าก็มี Accord และ Sonata ที่มาแข่งกับ 
Camry ของโตโยต้า ก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูง  ผลลัพธ์เหล่า
นี้น่าจะมาจาก เงินวอนเกาหลีราคาต�่า ได้เปรียบในการแข่งขันและ
การออกแบบที่เป็นที่นิยม

ขณะเดียวกันได้มีการส�ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลัง
จากซื้อแล้ว 90 วัน ซึ่งเรียกว่า คุณภาพช่วงแรกนี้   ฮุนไดกับโตโยต้า
ได้รับการประเมินด้านความพึงพอใจสูง ถึงแม้ว่าโตโยต้านั้น ในปี 
ค.ศ. 2009 จะมกีารเรยีกรถกลบัคนืมาตรวจสอบ (Recall) จ�านวนมาก
ก็ตาม แต่ก็ได้พยายามท�าให้ความเชือ่มัน่ของลูกค้ากลับคืนมาได้โดย
เร็ว แต่ทางด้านคุณภาพช่วงแรกนั้น ฮอนด้า ได้รับการประเมินที ่
สูงที่สุด

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของแต่ละค่ายนั้น ก็คือ ตลาดประเทศที่พัฒนาใหม่  เพราะในขณะที่
ยอดขายในประเทศเหล่านีส้งูขึน้ ก็ต้องคอยระมดัระวัง เรือ่งอตัราแลก
เปลี่ยนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเงินรูเบิลของรัสเซีย เงินรูเปียของอินโดนีเซีย
และรูปีของอินเดีย ในประเทศเหล่านี้ เช่น อเมริกาใต้ สี่ค่ายยักษ์ใหญ่
ของตะวันตก ได้แก่ VW, Fiat, GM, Ford ครองตลาดประมาณ 60% 
ค่ายญี่ปุ่น ก็มี นิสสันเรยโนลด์ ยุโรปตะวันออก มีค่าย Aptowas  
นิสสันเรยโนลด์ GM และฮุนได ตะวันออกกลาง ก็มี ฮุนได โตโยต้า 
เปอโยต์ซีตรอง นิสสันเรยโนลด์ อินเดียมี ซูซูกิ ทาทาและ ฮุนได  
ส่วนอาเซียน มีโตโยต้า ฮอนด้า อิซูซุ นิสสันเรยโนลด์ และประเทศที่มี
ตลาดใหญ่ที่สุด คือ จีน อันดับหนึ่งเป็น VW  รองลงมาคือ GM ฮุนได 
จากนั้นเป็นค่ายรถยนต์จีน นิสสันเรยโนลด์ และโตโยต้า มาเป็น 
อันดับที่ 6 และ 7 ตามล�าดับ

จากภาพจะเห็นได้ว่า การแข่งขันมีความเข้มข้นมากเพียงใด
และยังไม่มีรถยนต์ค่ายใด สามารถครองอันดับหนึ่ง ได้ทั่วทุกภูมิภาค
ในโลก จึงเป็นที่น่าสนใจว่าค่ายใดจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งต่อไป
ในอนาคต
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