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ท่่าน
สมาชี่ิก	และผ้�อั่านที�รู้ักทุกท่านครู้ับ	 เรู้ากำลัง

ศึึกษาห้นังสือัภาษาญี�ปุ�นเกี�ย่วกับโต่โย่ต่�าใน

ชี่ื�อัภาษาอัังกฤษว่า	“COST”	THE	TOYOTA	WAY	ภาษาญี�ปุ�นใชี่�

ชี่ื�อัว่าトヨタの原価	 เขี่ย่นโดีย่คุณ	 Toshio	Horikiri	 ผมค่อัย่	 ๆ	 

“ถิอัดีความ”	และเรู้ีย่บเรู้ีย่งมาเล่าส้่กันฟัังไปนะครู้ับ	คุณ	Horikiri	

เข่ีย่นห้นังสือัเล่มนี�ในรู้้ปแบบข่อังการู้พู้ดีคุย่กับผ้�อั่าน	ดีังนั�น	คำว่า	

“ผม”	ในเนื�อัห้าข่�างล่างนี�จ่ะห้มาย่ถิึงคุณ	Horikiri	ผ้�เข่ีย่นนะครู้ับ

คราวที�แลั�วเราคุยักันถ้่งวิธีิคัดืเลืัอกวิศึวกรใหญ่ ภาระ

ความรับัผิดืชอบั แลัะร้ปแบับัการทำงานขึ้องผ้�อยั้่ในตำแหน่งนี� 

คราวนี�ลัองมาดื้บัทบัาทขึ้องผ้�อยั้่ในตำแหน่งนี�เพิ�มเติมกันนะครับั

บทบาทท่�แสดงคว่ามเข้่มแข็่งหุ่น้�งข่องวิ่ศว่กรใหุ่ญ่่ 

คอื การพัฒนารถยนต์ ์Lexus ในบริษทัโต์โยต้์าท่�เน้นใหุ้่คว่าม

สำคัญ่กับการสร้างมูลค่าเพิ�มใหุ่้กับสินค้า

หลัักพื�นฐานขึ้องโตโยัต�าในการผลัิตยัานยันต์ให�ไดื� 

ผลักำไร คือ “ลัดืต�นทุน” ทว่าในอีกดื�านหน้�ง โตโยัต�าก็เน�นการ 

“สร�างม้ลัค่าเพิ�ม” เพื�อมุ่งส้่ชัยัชนะในการแขึ้่งขึ้ันเช่นกัน

ตัวอยั่างหน้�งที�เห็นไดื�ชัดื คือ การพัฒนารถ่ Hybrid Prius 

แลัะรถ่ขัึ้บัเคลัื�อนดื�วยัเซึ่ลัเชื�อเพลิังที�ชื�อ MIRAI หรือ “อนาคต” 

นั�นเองครับั

และทุ่�ถือ่ว่า่เป็นส่ดุ้ยอด้ข้องแนว่คิด้ข้องรถืรุน่ทุ่�มก่าร

ส่ร้างมูลค่าเพิ�มสู่งสุ่ด้ ค่อ Lexus แห้ละครับ

จากนี�ไป ผมจะขึ้อเลั่าเรื�องราวขึ้อง Lexus เป็นตัวอย่ัาง

ขึ้องพลัังที�เขึ้�มแขึ้็งขึ้องโตโยัต�า แลัะน่าจะทำให�ผ้�อ่านไดื�เขึ้�าใจถ่้ง

กระบัวนการเก็บัรวบัรวม แลัะวิเคราะห์ขึ้�อมล้ัขึ้องผ้�ทำหน�าที�วศิึวกร

ใหญ่อีกดื�วยั

ในปี ค.ศึ.1968 Eichi Toyoda ไดื�รับัตำแหน่งประธิาน

บัริษัท เวลัาหน้�งปีผ่านไปในปี 1969 Toyota Corolla เริ�มครอง

ตลัาดืยัานยันต์ขึ้องสหรัฐอเมริกาทั�งประเทศึ ดื�วยัยุัทธิศึาสตร์ 

รถ่คุณ์ภาพดืีราคาปานกลัาง มีดุ้ลยภาพทุ่�เห้มาะส่มระห้ว่่าง

ด้ร.ปริทรรศน์ พันธุบัรรย์งก์

วิิถีีซามูไร
วิิถีีไทำย วิิถีีโลก

ราคา และคุณภาพ จ้งทำให�เป็นรุ่นที�นิยัมใช�แพร่หลัายัทั�งใน

ตลัาดืญี�ปุ�น แลัะตลัาดืสหรัฐอเมริกา

ในอกีดื�านหน้�งนั�น เมื�อถ่ง้ชว่งทศึวรรษที� 1980 การสำรวจ

ความคิดืเห็นขึ้องล้ักค�าทั�วไปในตลัาดือเมริกาพบัว่ารถ่ยันต์ยัี�ห�อ

โตโยัต�าเป็นรถ่ที� “ราคาถ่้ก คุ�มค่าเงิน” ซึ่้�งเมื�อเทียับักับั GM หรือ 

Ford แลั�วสั่งคมทุั�ว่ไปมภ่าพพจน์ว่า่เป็นย่�ห้อ้ทุ่�อยู่ในระดั้บติ�ำ

กว่่าทุั�งส่องย่�ห้้อด้ังกล่าว่

ณ	จุ่ดีนี�เอังที�โต่โย่ต่�าต่�อังการู้ย่กรู้ะดีับภาพูพูจ่น์ให้�ส้งข่ึ�น

อัย่่างมาก	จ่ึงพูัฒนารู้ถิรูุ้่น	Lexus เพื�อออกส้่ตลัาดื 

ในกรณ์ีขึ้อง Lexus นี� ไม่ไดื�เป็นรถ่ยันต์ที�พัฒนาขึ้้�นมา

แขึ้ง่ในดื�านราคา แตเ่ปน็รถ่ยันตท์ี�สรา้งมลูค่าเพิ�มใหุ่ส้งูข้่�นนั�นเอง

ประเด็ืนที�สำคัญในการพัฒนาก็คือ ทุำอย่างไรติลาด้

อเมริกาจึงจะยอมรับในภาพพจน์ข้อง Lexus ติามเป้าห้มาย

ทุ่�โติโยติ้าติ้องการจะส่ร้างข้ึ�นได้้?

ผ้�ที�มีบัทบัาทสำคัญดัืงไดื�กล่ัาวไว�ในตอนที�ผ่านมา คือ 

วิศึวกรู้ให้ญ่ผ้�ที�จะต�องทำหน�าที�ในการสำรวจตลัาดืเพื�อเก็บั แลัะ

วเิคราะหข์ึ้�อมล้ัตา่ง ๆ  ที�สำคญั แลัะจำเปน็ในการพฒันารถ่รุน่ใหม่ 

ในกรณ์ีขึ้องการพัฒนารถ่ Lexus เพื�อให�ประสบั

ความสำเร็จไดื�นั�น วิศึวกรใหญ่จำเป็นจะต�องสำรวจ แลัะเก็บั

รวบัรวมขึ้�อม้ลัขึ้องกลัุ่มผ้�มีฐานะหรือชนชั�นส้งในเรื�องขึ้องค่านิยัม

รู้ป้แบบการู้ใชี่�ชีี่วติ่	สถิานภาพูครู้อับครัู้ว	รู้สนยิ่มในดี�านต่า่ง	ๆ 	ฯลฯ

เพื�อนำมาวิเคราะห์เป็นฐานในการพัฒนา

ร้ปแบับัยัานยันต์ที�ถ่้กใจตลัาดื 

ผ้�มีฐานะมั�งคั�งต่อไป
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แต่ทว่า ในยัุคสมัยันั�นความร�ำรวยัเฟัื�องฟั้ขึ้องสหรัฐ-

อเมริกานั�นแตกต่างกับัญี�ปุ�นโดืยัสิ�นเชิง สิ�งที�วิศึวกรใหญ่ทำคือ 

การู้เคาะปรู้ะต่บ้�านชี่นชี่ั�นสง้ห้รู้อืัมห้าเศึรู้ษฐีทีั�งห้ลาย่ทลีะบ�าน	แล�ว

พู้ดีคุย่ซัักถิามเพืู�อัเก็บข่�อัม้ลต่่าง	 ๆ	 ต่ลอัดีจ่นใชี่�เวลาห้ลาย่เดีือัน	

“ฝังต่ัว”	อัย่้่ในชีุ่มชี่นคนชี่ั�นส้งรู้ะดีับเศึรู้ษฐีีมห้าเศึรู้ษฐีีเห้ล่านี�	 เพูื�อั

ให้�ไดี�ข่�อัม้ลที�เป็นรู้้ปธรู้รู้มว่ารู้ถิย่นต่์แบบไห้นที�คนเห้ล่านี�ต่�อังการู้	

ซัึ�งจ่ะไดี�จ่ากความเข่�าใจ่อัย่่างลึกซัึ�งถิึงแก่นข่อัง	“ความมั�งคั�งแบบ

อัเมรู้ิกัน”	อัย่่างแท�จ่รู้ิง 

ในลักัษณ์ะเช่นนี� การพัฒนารถ่ Lexus นั�นเรียักไดื�ว่าเป็น 

“คนละมิต่ิ”	กับัการพัฒนาออกแบับั Corolla,	Camry	หรือ Crown	

อยั่างสิ�นเชิง

ต์ำนานข่องเครื�องยนต์์ Lexus และคว่ามม่่งมั�นข่อง 

Eichi Toyoda

ร�ำลัอืกนัมาช�านานวา่การพฒันาเครื�องยันตข์ึ้องรถ่ Lexus 

ถ่ือเป็นต่ำนานหน้�งในวงการยัานยันต์ไดื�เลัยัครับั

ขึ้้�นชื�อวา่เครื�องยันต์แลั�ว ยัอ่มเป็นสิ�งที�เกิดืการสั�นสะเทอืน

อยั่างมากเมื�อเวลัาเดืินเครื�อง ทว่าในการพัฒนาเครื�องยันต์ขึ้องรถ่ 

Lexus นั�น ผ้�บัริหารระดืับัส้งสั�งการกับัวิศึวกรใหญ่ว่า

“ต่�อังพัูฒนาเครืู้�อังย่นต์่ให้�เดีินเครืู้�อังแล�วมีรู้ะดัีบการู้ 

สั�นสะเทือันที�วางเห้รีู้ย่ญ	10	yen	บนเครู้ื�อังไดี�โดีย่ไม่กรู้ะเด็ีนต่กลงมา”

ลัองจินตนาการดื้นะครับัว่า Lexus ที� เ ป็นรถ่หร ้

ขึ้นาดืใหญ่ ติ้องใส่่เคร่�องยนติ์ทุ่�ม่แรงม้ามห้าศาล... แติ่กลับ

ติอ้งสั่�นส่ะเทุอ่นน้อยทุ่�ส่ดุ้แทุบไม่รูสึ้่ก ซึ่ึ�งเปน็ส่องคุณลกัษณะ

ทุ่�ติรงกันข้้ามกันโด้ยส่ิ�นเชิง...งานสุดืหินอย่ัางนี�แหลัะครับัที�

วิศึวกรใหญ่จะต�องแก�ปัญหาไปทีลัะเปลัาะ ๆ จนบัรรลัุเป้าหมายั

ตามที�ตั�งไว�ไดื�

เพื�อการนี� การพัฒนา แลัะออกแบับัรถ่ยันต์ Lexus 

จ้งต�องใช�แนวคิดื แลัะจุดืตั�งต�นที�ผิดืแผกแตกต่างจากรถ่ยันต์ 

รุ่นเดืิม ๆ ที�โตโยัต�าพัฒนา แลัะออกแบับัมาโดืยัสิ�นเชิง อานิสงส์

ที�เกิดืขึ้้�นคือระด้ับเทุคโนโลย่เคร่�องยนติ์ข้องโติโยติ้าเองได้้

พัฒนาข้ึ�นอย่างมห้าศาล บุคลากรส่ายเทุคนิคข้องโติโยติ้า

เองก็เพิ�มพูนข้่ด้คว่ามส่ามารถืข้องตินเองได้้อย่างมากมาย

ในตอนนั�นท่านประธิาน Eichi Toyoda ประกาศึก�องว่า

“พว่กเรามาส่ร้างรถืทุ่�ทุั� ว่ โลกยอมรับว่่ า เ ป็น 

ยานพาห้นะทุ่�สุ่ด้ยอด้กันเถือะ” 

ในป ีค.ศึ. 1989 นั�นเองยัานยันตร์ะดืบัั Super Car ในนาม 

Lexus LS 400 ก็ออกวางตลัาดื แลัะเป็นยัานยันต์ที�ไดื�สร�างความ

สั�นสะเทอืน แลัะการยัอมรับัอยัา่งกว�างขึ้วางสำหรับัวงการรถ่หรใ้น

ตลัาดืยัานยันต์ขึ้องสหรัฐอเมริกา

แน่นอนครับัว่า ความสำเร็จขึ้อง Lexus LS 400 นั�นมิใช่

เกิดืมาจากมือขึ้องวิศึวกรอาวุโสเพียังคนเดืียัวเท่านั�น แต่ทว่า การ

กำกับัดื้แลัทีมงานพัฒนาออกแบับัหลัายัพันคน ควบัคุมการสร�าง

รถ่ต�นแบับัทดืสอบักว่า 400 คันเพื�อการพัฒนา แลัะออกแบับั

รถ่รุ่นหน้�งให�ไดื�ซึ่้�งเป็นงานช�างขึ้นาดืนี� กล่ัาวไดื�ว่าเป็นการแสดืง

ศึกัยัภาพขึ้ั�นสุดืยัอดืขึ้องผ้�ที�อยั้ใ่นตำแหน่งวศิึวกรู้ให้ญ่ขึ้องโตโยัต�า 

ไดื�อยั่างแท�จริงครับั

คว่ามลับข่องโต์โยต์้าในการย้ดหุ่ลัก “การพ้�งพา

ต์นเอง”

ดืังไดื�กลั่าวแลั�วว่า การพัฒนารถ่ยันต์ Lexus ขึ้้�นมานั�น  

ใช�แนวคิดื แลัะจุดืตั�งต�นที�ผิดืแผกแตกต่างจากรถ่ทุกรุ่นในอดืีต 

เรียักไดื�ว่าเป็นคนลัะมิติเลัยัทีเดืียัวลัะครับั แต่ทว่า สิ�งที�น่าสังเกต

ก็คือแม้การพัฒนาทุ่�ยิ�งให้ญ่่เช่นน่�โติโยติ้าก็ยังคงใช้พนักงาน

และส่มรรถืนะภายในบริษัทุทุ่�ม่อยู่เด้ิมทุั�งห้มด้ครับ

นี�คือลัักษณ์ะเฉพาะอีกอย่ัางหน้�งขึ้องโตโยัต�าที�ตา่งจากที�

อื�น ๆ  เชน่ Mercedes ที�ใช�การดืง้คนจากภายันอกหรอืพ้�งพาหนว่ยั

งานภายันอกเขึ้�ามาช่วยั ในขึ้ณ์ะที�โตโยัต�าใช�บัุคลัากรสายัเทคนิค 

“คนใน” ทั�งหมดืเสมอมาครับั

ที�เปน็เชน่นี�เพราะโตโยัต�าถื่อหลักัตนเป็นที�พ้�งแหง่ตนหรือ 

“การู้พูึ�งพูาต่นเอัง” เสมอมา ดืังนั�น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถ่ยันต์

ไฮบัรดิืรุน่ Prius หรือยัานยันต์ขึ้บััเคลัื�อนดื�วยัเซึ่ลัเชื�อเพลิังรุน่ MIRAI 

นั�น ก็ใช�แนวคิดืเดีืยัวกัน กลั่าวคือ ในส่่ว่นองค์ประกอบห้ลัก 

ก็จะพัฒนาออกแบบจนถืึงขั้�นว่างส่ายการผลิติข้ึ�นมาโด้ย 

ทุ่มบุคลากรเทุคนิคข้องตินเองเป็นห้ลัก เมื�อการพัฒนา

ออกแบับัส้่การผลิัตถ่้งระดัืบัที�พอใจแลั�ว จ้งประสานติดืต่อกับั

บัรษิทัภายันอกที�เปน็พนัธิมิตรเช่น Aisin Seiki, Denso เพื�อให�ผลิัต

ชิ�นสว่นมาสง่ให�ตอ่ไป ยิ�งเปน็ส่นิคา้ และ/ห้รอ่ชิ�นส่ว่่นทุ่�มค่ว่าม

ส่ำคัญ่มากข้ึ�นเทุ่าใด้ โติโยติ้ายิ�งยึด้ห้ลักการข้องการพึ�งพา

ตินเองไว่้ก่อนเส่มอครับ

ทำไมโตโยัต�าจ้งยั้ดืหลัักการพ้�งพาตนเองลั่ะครับั?

เหตุผลัประการแรกคือ การออกแบับั พัฒนา แลัะทำขึ้้�น

ดื�วยัมือขึ้องตนเองนั�นทำให�ร้�ถ้งต์้นท่นข่องการผลิต์ และต์้นท่น

ต์่อหุ่น่ว่ยข่องผลิต์ภัณฑ์์ได้

เหตุผลัที�สำคัญยัิ�งอีกประการหน้�งก็คือ การลังมือพัฒนา 

ออกแบับั แลัะทำสิ�งใหม ่ๆ  นั�น ในระหว่างการพัฒนาจำเปน็ต�องใช�

เทคโนโลัยัี แลัะองค์ความร้�ใหม่ ๆ  เขึ้�ามาดืำเนินการ ซึ่้�งส่งผลไป์สู่

การพัฒนาเทคโนโลย่ท่�สำคัญ่ และสั�งสมเป์็นก่ญ่แจสำคัญ่ท่�

จะไข่ไป์สู่คว่ามเป์็นผู้นำด้านเทคโนโลย่นั�นเองครับ


