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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

กระแสรถยนต์ร�ค�ถูกได้อย่�งไร

แล้ว ญี่ปุ่นมีหนทำงที่จะได้รับชัยชนะหรือไม่ ค�ำตอบ คือ ไม่แน่นอน 
เพรำะรำคำรถยนต์ญี่ปุ่นขนำดเล็กที่รำคำถูกที่สุด ส่วนใหญ่เกินกว่ำ 
1 ล้ำนเยน (ประมำณ 3.1 แสนบำท) ต่อให้มีกำรท�ำไคเซ็นเพื่อบีบน�้ำ
หยดสดุท้ำยออกจำกผ้ำขนหน ูกจ็ะเป็นเพยีงกลยทุธ์ทีต่่อเนือ่งจำกวธิี
กำรแบบเดิมๆ เท่ำนั้น สิ่งที่จ�ำเป็นที่สุด คือ การทบทวนอย่างจริงจัง
ถงึพืน้ฐานทีส่�าคญัของการออกแบบ มาตรฐานของชิน้ส่วนและการ
จดัซือ้จดัหา เพือ่ลดต้นทนุอย่างปฏริปู หรอืเรยีกว่ำ การปรบัตวัสูก่าร
ผลิตระบบสินค้า commodity มีข้อเท็จจริงที่ว่ำ ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ไม่
สามารถลดต้นทุนลงได้ เทียบกับอัตรำส่วนกำรลดลงของรำคำขำย 
ถึงแม้จะพยำยำมแล้วก็ตำม 

ตัวอย่างโตโยต้า ในปี 2008 มยีอดขายสูงสุดในประวตัศิาสตร์
ที่ 26 ล้านล้านเยน มีก�าไรจากการประกอบการที่ 2.2 ล้านล้านเยน 
(ประมาณ 8.46%) จ�านวนรถที่ขายที่ 8.91 ล้านคัน แต่ในปี 2012  มี
ยอดขายประมาณ 21.6 ล้านล้านเยน แต่มีก�าไรเพียง 1.15 ล้านล้าน
เยน (ประมาณ 5.32%) จ�านวนรถที่ขายได้ 8.85 ล้านคัน จ�านวนคัน
เกือบจะเท่ากัน แต่ก�าไรหายไปครึ่งหนึ่ง 

ที่ผ่านมารถยนต์ญี่ปุ่นได้ชื่อว่า ประหยัดน�้ามัน ไม่เสียง่าย 
และมคีวามปลอดภยั ซึง่กม็าจาก การปฏริปูเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง 
การไคเซ็นที่หน้างานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรถยนต์ญี่ปุ่นมี Brand 

ญี่ปุ่นจะต้านทาน

ใน
ขณะนี้ทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดอินเดียและยุโรปตะวันออก 
กระแสรถยนต์ราคาถูกได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ชิ้นส่วน

ราคาถูก การประกอบที่เป็นระบบ Commodity (แบบสินค้าอุปโภค
บริโภค)  

เมือ่ไม่นานมานี ้อนิเดยีได้สร้างปรากฏการณ์ รถยนต์ราคาถูก
ที่สุดในโลก คือ คันละ 1.2-1.5 แสนรูป หรือประมาณ 7-8 หมื่นบาท 
เป็นรถขนาดเล็กที่มีความยาว 2.7 เมตร ซึ่งเล็กกว่ารถญี่ปุ่นถึง 60 
เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยรถยนต์ราคาถูกทั่วโลกอยู่ที่
ประมาณ 5 แสนเยน หรือประมาณ 1.7 แสนบาท เป็นต้นว่า โมเบียส 
ผลิตในเคนยา ราคา 1.8 แสนบาท รถโลแกน ของดาเจีย ในรูมาเนีย 
ประมาณ 2.5 แสนบาท รถคิวคิวของจีน ประมาณ 1.8 แสนบาท 
แบรนด์ของโฟล์คที่ผลิตในบราซิล ประมาณ 1.6 แสนบาท รถนาโน
ของทาทา อินเดีย ประมาณ 8 หมื่นบาท รถของบาจารจ์ออโต อินเดีย 
มีราคาประมาณ 6.5 หมื่นบาท ในขณะที่ ไดฮัทสุ ก�าลังวางรถรุ่นไอร่า 
ที่อินโดนีเซียในราคาประมาณ 2.3 แสนบาท

ญ่ีปุ่นจะต่อสู้และอยู่รอดในตลาดโลกที่มีใช้กลยุทธ์รถยนต์
ราคาถกูโดยเฉพาะในประเทศทีก่�าลงัพฒันา อย่างในบราซลิ อนิเดยี
และยโุรปตะวนัออกได้อย่างไร ท�ำให้ญีปุ่น่ซึง่เคยได้เปรยีบ กลบัต้อง
กลำยเป็นผู ้อ่อนแอในกำรแข่งขันไป หำกเป็นเช่นน้ีต่อไปเรื่อยๆ  
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power อย่างมาก แต่ทว่าในตลาดรถยนต์ราคาต�่ามาก นั้น สิ่งที่
ต้องการนัน้ คอื มคีณุภาพท่ีพอประมาณ ซือ้ได้ในระดบัราคาท่ีต�า่ เกอืบ
ครึง่หน่ึงของรถยนต์ญีปุ่น่ปกต ิจงึต้องหนัมาพจิารณาว่า รถยนต์ญีปุ่น่
มีคณุภาพดเีกนิไปหรอืไม่และสามารถท่ีจะปรบัตวัตามกระแสได้หรอื
ไม่ ตัวอย่างความพยายามหนึ่งของค่ายรถญี่ปุ่น คือ ฮอนด้า Brio 

ฮอนด้า Brio คือ รถกลยุทธ์ที่ฮอนด้าใช้เป็นหัวหอกในการบุก
ตลาดทั้งอินเดียและเอเซียอาคเนย์ ซึ่งฮอนด้าต้องพยายามลดราคา
ขายให้มาอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัรถคูแ่ข่งในท้องถิน่นัน้อย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ ดงันัน้ กระบวนการลดต้นทนุนัน้ กค็อื ตวัถงัไม่มกีารพฒันาใหม่ 
แต่ใช้ รุ่น Fit เป็นฐาน โดยต้องยอมเสียสละสมรรถนะอะไรบางอย่าง
ไป ถนนในอินเดียนั้น ไม่ค่อยจะดีนัก ดังนั้น การขับรถด้วยความเร็ว
เกิน 100 กม. ต่อชั่วโมงจึงไม่ค่อยจะมี จึงมีการเปลี่ยนมาตรฐานของ
ช้ินส่วน โดยไม่เน้นการขับด้วยความเร็วสูงและภูมิอากาศส่วนใหญ่
เป็นเขตร้อน จงึไม่จ�าเป็นต้องมอีปุกรณ์ส�าหรบัอากาศเยน็ สามารถลด
ช้ินส่วนบางอย่างภายในตัวรถลงได้ครึ่งหนึ่ง การใช้ชิ้นส่วนก็จัดซื้อ
ภายในท้องถิ่นกว่า 90%  หรือจากจีนและประเทศไทย ดังนั้น จึง
สามารถตั้งราคา Brio ในระดับ 6.9 แสนเยน (หรือประมาณ 2.2 แสน
บาท) แต่กย็งัห่างจากรถอนิเดยีถงึ 2 แสนเยน (6 หมืน่บาท) ด้วยเหตุผล
บางอย่าง คอื การปรับคณุภาพให้ต�า่ลงนัน้ยงัท�าไม่ได้ถงึทีส่ดุ เป็นต้น
ว่า รถรุ่นนี้ ส�าหรับนั่ง 5 คน แต่มีการจินตนาการถึงจ�านวนคนนั่งที่มา
กกว่านั้น จึงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเมื่อมีคนนั่นเกินจ�านวน ทั้งนี้ 
เพราะว่าในเอเซียอาคเนย์มักจะบรรทุกคนเกิน ในอีกด้านหนึ่งก็
พยายามท่ีจะรักษาความภาคภมูใิจของความเป็นฮอนด้าเอาไว้ ซึง่เป็น
ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญของ Brio ดังนั้น หากยังเน้นคุณภาพ และความเป็น
ฮอนด้าแล้ว ก็ไม่มีทางท่ีจะยอมเสียสละสมรรถนะให้ต�่าลงได้ง่ายๆ 
หนทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ คือ การท�าเป็นโมดุล 

ค�าว่า โมดุลนี้ หมายถึง การรวมเอาชิ้นส่วนหลายๆ อย่างเป็น 
กลุ่ม แต่เดิมความคิดในการผลิตนั้น คือ การรวบรวมเอาชิ้นส่วน 
จ�านวนมากๆ มาประกอบกันเข้าเป็นรถยนต์ แต่แนวคิดแบบโมดุล 
ก็คือ ในรถหนึ่งคันประกอบด้วย โมดุลหลายๆ โมดุลเข้าด้วยกัน  แล้ว
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ใช้โมดุลเหล่านี้ส�าหรับผลิตรถยนต์ต่างชนิดกัน ใช้โมดุลเดียวกันได้ 
สามารถท�าให้ลดต้นทุนลงได้อย่างมาก ในขณะเดียวกัน จากการ 
ผสมผสานโมดุลเข้าด้วยกัน สามารถผลิตรถยนต์ชนิดต่างๆ ที่ ขนาด 
หรอืเกรดทีต่่างกนัได้ ซึง่ผูน้�าในเรือ่งโมดลุนีก้ค็อื โฟล์กสวาเก้น เป็นต้น
ว่า เรื่องเครื่องยนต์ ก็แบ่งเป็นโมดุลใหญ่ๆ เช่น cylinder block, cyl-
inder head, emission system ท�าให้สามารถผลิตเครื่องยนต์ที่มี
สมรรถนะต่างๆ กันได้ เป็นต้น ซึง่โฟล์กสวาเก้นได้น�าไปใช้กับรถทกุรุน่ 
เช่น Passat, Audy, Scoda, Seat ระบบโมดุลนี้ นิสสัน ได้น�าไปใช้
บ้างแล้ว

อีกปัญหาหนึ่งที่ธุรกิจอุตสาหกรรมของญี่ปุ ่นแก้ไม่ตกคือ 
ระบบกลุ่มธุรกิจ (Keiretsu) ซึ่งเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งของการผลิต
รถยนต์ราคาต�่า ระบบนี้คือ ระบบที่ผู้ประกอบรถยนต์ (เช่นโตโยต้า) 
กับผู้ผลิตชิ้นส่วน (เช่นเดนโซ) อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เป็นความร่วม
มือกันระยะยาว ต้ังแต่ขั้นของการออกแบบและพัฒนา ในรูปแบบ 
“Design in” ซึ่งนี่คือแรงผลักดันที่ส�าคัญอันหนึ่งในการเพิ่มความ
สามารถในการพัฒนาของรถยนต์ญี่ปุ่น แต่จะต่างกันโดยสิ้นเชิงกับ
ตลาดในอนิเดยีทีร่ะบบการจดัหาชิน้ส่วนทีเ่น้นความเหมาะสมทีส่ดุใน
แต่ละช่วงเวลา ที่เรียกว่า ระบบ commodity แต่ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น
กลับน�าเอา ระบบ Keiretsu เข้าไปในตลาดที่ก�าลังพัฒนา นั่นคือ การ
จัดหาชิ้นส่วนยังมาจากบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนใน
ท้องถิ่น  ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าจัดซื้อในท้องถิ่นก็ตาม 

โตโยต้าเองถึงแม้ก�าลังปรับระบบการจัดซื้อแทนที่จะจัดซ้ือ
จากบรษิทัต่างๆ มากมาย กม็ารวมศูนย์การจดัซือ้ทีบ่างบรษิทัเพือ่เกดิ 
Scale of economy แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทชิ้นส่วนเหล่านั้นก็ยังคง
เป็นบริษัทในเครือนั่นเอง ดังนั้น การจัดซื้อจากบริษัทท้องถิ่นที่ไม่ใช่
บริษัทในเครือ จึงลดลงอีกด้วย จะเห็นได้ว่า การหลุดพ้นจากระบบ
เครอืธรุกจิของบรษิทัญีปุ่น่นัน้เป็นเรือ่งทีท่�าได้ล�าบากอย่างมาก บรษัิท 
รถยนต์ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ตั้งเป้าหมายขาย
ไว้ปีละ 6-10 ล้านคัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ�านวนคันนี้จะต้องได้มาจาก
ตลาดประเทศที่ก�าลังพัฒนาที่ตลาดรถยนต์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนั้น หากบริษัทญี่ปุ่นไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดอย่างถึงแก่นแล้ว ก็
ยากที่จะลดต้นทุนไปสู่กับค่ายรถยนต์ในท้องถิ่นนั้นได้


