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บ
างท่่านคิุด้ว่า จบัวิศวก่รรม่-

ศาสต้ร์แล้วจะท่�าให้ทุ่ก่อยู่่าง

ส�าเร็จได้้ พร้อม่ก่ับัด้่แคุลนคุนจบัสายู่

สังคุม่ศาสต้ร์ แต้่ในคุวาม่เปี็นจริงแล้ว จะ

เร่ยู่ก่ก่ันว่าธุีรก่ิจอุต้สาหก่รรม่นั�นต้้องม่่ท่ั�ง

นัก่ธีุรก่ิจ และนัก่อุต้สาหก่รรม่ จึงจะท่�าให้

ปีระสบัคุวาม่ส�าเรจ็โด้ยู่รวม่ได้้ ในสมั่ยู่ก่่อน

ม่ัก่สรุปีกั่นว่าผ่ลิต้ของด้่แล้วจะขายู่ได้้ ไม่่

จ�าเป็ีนต้้องพึ�งพาฝ่่ายู่ขายู่ ซึ�งเปี็นเรื�องจริง 

แต้่ในสม่ัยู่น่�ก่ารแข่งขันม่่คุวาม่รุนแรง 

ของด้่อาจจะขายู่ไม่่ได้้ เพราะของด้่ม่่

ม่าก่ม่ายู่ แต้่หาก่ขายู่ไม่่เก่่งของด้่ก่็จะ 

ก่ลายู่เปี็นของแพงท่่�ขายู่ไม่่ออก่ ด้ังเชิ่น

ผ่ลติ้ภัณฑ์เ์คุรื�องไฟัฟ้ัาของญ่�ปีุน่ท่่�ต้ก่ต้�ำลง

ไปีอยู่า่งม่าก่เพราะส่วนใหญ่หยู่ิ�งในศกั่ด้ิ�ศร่

ว่าเปี็นของด้่ไม่่จำเปี็นต้้องพึ�งพาฝ่่ายู่ขายู่

คุวาม่สำเร็จของโต้โยู่ต้้านั�นคุือ 

ที�สู่ร้างควิามเป็็นหน่�งถึ่งป็ัจจุบัน
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ก่ารคุวบัรวม่เอาฝ่่ายู่ผ่ลิต้ และฝ่่ายู่ขายู่ 

เขา้ด้ว้ยู่ก่นั เปีน็โม่เด้ลท่่�ปีระสบัคุวาม่สำเรจ็

ม่าจนถึืงปีัจจุบััน (แต่้เด้ิม่ผ่ลิต้ก็่อยู่่่ผ่ลิต้ 

ขายู่ก่็อยู่่่ส่วนขายู่) 

บัริษัท่ Nagoya Toyopet เป็ีน 

ด้่ลเลอร์ในเคุรือของโต้โยู่ต้้า ท่่�โต้โยู่ต้้า 

ไม่ไ่ด้ถ้ือืหุน้ 100% ม่ยู่่อด้ขายู่เปีน็อนัด้บััหนึ�ง 

ในก่ลุ่ม่บัริษัท่แบับัน่� ในชิ่วงนั�น โต้โยู่ต้้า 

เปี็นอันด้ับัหนึ�งในก่ารขายู่ภายู่ในปีระเท่ศ 

แน่นอนว่าจำนวนรถืท่่�ออก่จาก่โรงงานจึง 

ม่าก่ก่ว่าบัริษัท่อื�น และขายู่ด่้อยู่่างม่าก่ 

แต้่เม่ื�อเข้าส่่ชิ่วงเศรษฐกิ่จไม่่ด้่ในปีี คุ.ศ. 

1998 ก่็จะม่่รถืจอด้อยู่่่ท่่�ลานจอด้เต็้ม่

ไปีหม่ด้ ม่าก่ก่ว่าบัริษัท่อื�นอยู่่างแน่นอน 

รถืจอด้ในลานนาน ๆ ก่็จะเริ�ม่เ สื�อม่ 

คุุณภาพในด้้านต้่าง ๆ ต้้องนำม่าซ่อม่แซม่ 

ใหม่่ และยัู่งม่่คุวาม่เส่�ยู่งในก่ารนำรถืส่ง

ให้ล่ก่คุ้า ม่่โอก่าสเปี็นรถืเสื�อม่คุุณภาพใน

ระหว่างก่ารขนส่งได้้ 

ก่ารจะลด้คุวาม่เส่�ยู่งนั�นก็่คุือ ก่าร 

นำรถืท่่�ผ่ลิต้ได้้ส่งให้ล่ก่คุ้าให้ได้้เร็วท่่�สุด้ 

ยู่ิ�งระยู่ะเวลาสั�นเท่่าไร ล่ก่คุ้ายู่ิ�งจะม่่คุวาม่ 

พึงพอใจม่าก่ขึ�นเท่่านั�น เป็ีนปีระโยู่ชิน์

สำหรบััฝ่่ายู่ขายู่เปีน็อยู่า่งม่าก่ แต้ใ่นชิว่งนั�น 

ก่็ยู่ังไม่่ม่่ใคุรเสนอแนวท่างแก้่ไข ซึ�งไม่่ได้้

หม่ายู่คุวาม่ว่าเสนอแล้วท่ำไม่่ได้้ แต้่น่า

จะเพราะว่าไม่่ม่่ใคุรเสนอนั�นเอง ถืึงแม่้ว่า

อาจารย์ู่โอโนะ ผ่่้เริ�ม่ก่่อต้ั�งระบับั Toyota 

Production System อาจจะม่่คุวาม่คิุด้ 

แต่้ในสม่ัยู่นั�น บัริษัท่ผ่ลิต้ ก่ับับัริษัท่ขายู่

ของโต้โยู่ต้้านั�น แยู่ก่จาก่ก่ัน เปี็นคุนละ

บัริษัท่ จึงไม่่สาม่ารถืนำเสนอท่่�เสม่ือนก่ับั 

ก่ารแท่รก่แซงก่ิจก่ารภายู่ใน จึงท่ำให้ 

ไม่่เก่ิด้ก่ารเปีล่�ยู่นแปีลงขึ�น
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“

”
แต้่หลังจาก่นั�น โต้โยู่ด้ะ อากิ่โอะ 

ผ่่เ้ปีน็ปีระธีานได้อ้อก่ม่าเสนอ และสาม่ารถื

ยู่อม่รับัก่ันได้้ เพราะเขาเปี็นเจ้าของนั�นเอง 

ซึ�งในขณะนั�นเริ�ม่จะม่ก่่ารคุวบัรวม่ฝ่า่ยู่ผ่ลติ้ 

และฝ่่ายู่ขายู่เข้าด้้วยู่กั่น จึงเกิ่ด้เปี็น New 

Toyota จาก่นั�นผ่่านไปี 10 ปีี จึงเริ�ม่ม่่ก่าร

ปีฏิิรป่ีรา้นด้ล่เลอร ์ในก่ารไคุเซน็ก่ารขายู่นั�น 

ก่็คุือก่ารนำเอาระบับั Toyota Production 

System เข้าม่าใชิ้ ซึ�งเปี็นเรื�องท่้าท่ายู่ท่่�

ละเอยู่่ด้ออ่นม่าก่ เพราะวา่ ไม่ว่า่บัรษิทั่ไหน 

ฝ่่ายู่ผ่ลิต้ก่ับัฝ่่ายู่ขายู่ม่ัก่จะขัด้แยู่้งก่ัน ซึ�งท่่�

โต้โยู่ต้้าก่็ไม่่ต้่างก่ัน คุวาม่จริงแล้วไม่่ว่าจะ

เป็ีนฝ่่ายู่ผ่ลิต้หรือฝ่่ายู่ขายู่ ต้่างก่็คุิด้ว่าถื้า

เป็ีนสภาพปีัจจุบัันคุงจะไม่่ด้่แน่ บัางคุรั�ง

ก่็ก่ล่าวโท่ษซึ�งกั่นและก่ัน แต้่ก่็ม่่บัันท่ึก่ว่า 

ในปีี 1994 ฝ่่ายู่ต้วัถัืงรถืท่่� 3 ได้้รบััคุวาม่ร่วม่มื่อ 

จาก่ฝ่่ายู่สำรวจก่ารผ่ลิต้ ได้้เริ�ม่ก่ิจก่รรม่

เชิื�อม่โยู่ง TPS ใหก้่บััก่ารไคุเซน็งานของรา้น

ด้่ลเลอร์ แต้่อยู่่างไรก่็ต้าม่ก่ารขยู่ายู่ไปียู่ัง

โรงงานในเคุรือ หรือโรงงานในต้่างปีระเท่ศ 

นั�นก่็ยู่ังม่่อุปีสรรคุ และแรงต้้าน

ในอ่ก่ด้้านหนึ�ง ก่ารผ่ลิต้กั่บัก่าร

ขายู่นั�นเปี็นคุนละชิ่องท่างก่ัน ฝ่่ายู่ผ่ลิต้ม่ัก่

จะไม่่ฟัังคุำเสนอของฝ่่ายู่ขายู่ ฝ่่ายู่ขายู่เอง

เม่ื�อขายู่ไม่่ได้้ ก่็ม่ัก่จะร่้สึก่ว่า ถื่ก่ยัู่ด้เยู่่ยู่ด้

ให้ขายู่สินคุ้าท่่�ขายู่ไม่่ได้้ ซึ�งเป็ีนเรื�องท่่�ม่ัก่

เก่ิด้ขึ�นเสม่อ ๆ  ก่ับั เก่ือบัทุ่ก่ ๆ  บัริษัท่ คุวาม่

สัม่พันธี์ของท่ั�งสองฝ่่ายู่เหม่ือนกั่บัน�ำกั่บั

การนำารถูท่�ผู้ล็ิตได�ส�งให�ล็่กค� า 

ได�เร็วท่�สุด	 ยิ์�งระย์ะเวล็าสั�นเท�าไร	

ล็ก่ค�าย์ิ�งจะมค่วามพัง่พัอใจมากขุ่�น

เท�านั�น

น�ำม่ัน ในขณะเด้่ยู่วก่ัน เม่ื�อฝ่่ายู่ขายู่ได้้รับั

ก่ารเสนอให้ใช้ิระบับั TPS ก่็ม่ัก่จะไม่่คุ่อยู่

สนใจ และไม่่ชิอบัท่่�ม่่คุนจาก่ฝ่่ายู่ผ่ลิต้ม่า

อยู่่่ท่่�ฝ่่ายู่ขายู่

การไคเซ็นการขุาย์

ไม่่วาฝ่่ายู่โรงงาน หรือฝ่่ายู่ขายู่ 

ก่่อนก่ารคุวบัรวม่ แต้่ละฝ่่ายู่ม่่สโลแก่น

ท่่�เหมื่อนกั่นคืุอ “เพื�อล่ก่คุ้า” แต่้แนวคิุด้

ของทั่�งสองฝ่่ายู่นั�นต้่างกั่นโด้ยู่สิ�นเชิิง โด้ยู่

ท่ั�วไปีฝ่่ายู่ผ่ลิต้นั�น อยู่าก่จะผ่ลิต้รถืโม่เด้ล

เด้ยู่่วก่นั จำนวนม่าก่ ๆ  เพราะท่ำใหช้ิิ�นส่วน 

หรืองานนั�นม่่คุวาม่หลาก่หลายู่น้อยู่ ท่ำให้

ผ่ลิต้ภาพนั�นส่ง ในอ่ก่ด้้านหนึ�งฝ่่ายู่ขายู่ 

อยู่าก่จะม่่สินคุ้าท่่�ขายู่ได้้ สินคุ้าโม่เด้ล

เด้่ยู่วก่ัน ส่เด่้ยู่วก่ัน ท่ำให้ขายู่ได้้ยู่าก่ม่าก่ 

เพราะแม้่แต้่โต้โยู่ต้้าเอง ล่ก่คุ้าเม่ื�อเห็น

โม่เด้ลโคุโรลล่า ก่็อยู่าก่จะม่่โม่เด้ลท่่�ม่่

คุวาม่แต้ก่ต่้างจาก่ท่่�คุนอื�นขับัข่�อยู่่่ เชิ่น

เด้่ยู่วกั่บัเสื�อผ้่าแฟัชิั�นของ Uniqlo ใน

ปีัจจุบััน เราคุงไม่่ชิอบัใจนัก่ ท่่�เห็นคุนอื�น

ในแบับัเด่้ยู่วก่ันม่าก่ ๆ หรือ ม่่ก่ระเปี๋า

หลุยู่ส์ ก่็คุงไม่่อยู่าก่จะเห็นคุนอื�นถืือกั่น

ม่าก่ ๆ (เร่ยู่ก่ก่ันว่า Mass luxury ท่่�เกิ่ด้

แล้วในปีระเท่ศจ่น) เจ้าของรถืยู่นต้์ก่็เชิ่น

เด้่ยู่วกั่น ไม่่อยู่าก่จะไปีจอด้รถืในห้าง

สรรพสินคุ้าท่่�เห็นรถืแบับัเด้่ยู่วกั่นเร่ยู่งกั่น

เต้็ม่ไปีหม่ด้ เม่ื�อเข้าส่่ชิ่วงเศรษฐก่ิจต้ก่ต้�ำ 

สโลแก่นของบัริษัท่ขายู่ท่่�ว่า ล่ก่คุ้าม่าก่่อน 

จาก่นั�น ด่้ลเลอร์ ท่้ายู่สุด้คุือ โรงงานนั�น 

เริ�ม่ร่สึ้ก่ว่าไม่่ได้้ม่ก่่ารท่ำต้าม่ โต้โยู่ด้ะ อากิ่โอะ 

เริ�ม่ก่ารปีฏิิร่ปีก่ารขายู่จาก่ด้่ลเลอร์ ท่่� Gifu 

พบัว่าท่่�ลานจอด้เต็้ม่ไปีด้้วยู่โคุโรลล่า 

ส่เข่ยู่ว เพราะก่่อนนั�น รถืโคุโรลล่าส่เข่ยู่ว

เปี็นท่่� นิยู่ม่อยู่่างม่าก่ จึงท่ำให้โรงงาน

พยู่ายู่าม่ผ่ลิต้ออก่ม่าจนม่าก่เก่ินไปี ท่ำให้

ฝ่่ายู่ขายู่ไม่่คุ่อยู่จะพอใจม่าก่นัก่ จึงเป็ีน

คุำถืาม่ว่า ได้ม้่ก่่ารนำเสนอรถืท่่�คุดิ้ว่าลก่่คุ้า

อยู่าก่จะได้้จริง ๆ หรือไม่่

จาก่ปีระสบัก่ารณ์ของโต้โยู่ด้ะ 

อาก่ิโอะ เม่ื�อไปีเยู่่�ยู่ม่ด้ิลเลอร์ท่่�สถืาน่รถืไฟั

เม่อืง Nagoya ต้วัเองชิอบัก่นิ Tori-Soboro 

bento (เบันโต้ไก่่สับัผ่ัด้พร้อม่ไข่เจ่ยู่ว) แต้่

อาจจะเป็ีนเบันโต้ท่่�ขายู่ด้่ จึงไม่่ม่่เหลือ 

เหลือแต่้ Makuno-uchi bento (เบันโต้

ม่าต้รฐานท่่�ม่่ก่ับัข้าวหลายู่ ๆ อยู่่าง) จึง

จำเปี็นต้้องหยิู่บัเท่่าท่่�ม่่อยู่่่ เพราะของท่่�

อยู่าก่ได้้นั�นไม่่ม่่ แต้่เจ้าของร้านเบันโต้ 

ก่ลับัไม่่คิุด้เชิ่นนั�น เพราะคุิด้ว่าเม่ื�อด่้จาก่

ยู่อด้ขายู่ของร้าน ก่็สรุปีว่าท่่� Nagoya น่� 

Makuno-uchi bento นั�นขายู่ด้่ แสด้งว่าม่่ 

คุนชิอบัม่าก่ม่ายู่อยู่า่งแนน่อน แต้ใ่นคุวาม่

เปี็นจริงนั�นต้รงก่ันข้าม่ ล่ก่คุ้าอยู่าก่จะก่ิน

อ่ก่อยู่่างหนึ�ง แต่้ไม่่ม่่ให้ ด้่แคุ่ต้ัวเลขอยู่่าง

เด้่ยู่ว ไม่่เข้าใจอยู่่างแน่นอน ล่ก่คุ้านั�น 

ไม่่ได้้โม่โหท่่�ว่าไม่่ได้้กิ่นของท่่�ต้ัวเองอยู่าก่

ก่ิน แต่้ล่ก่คุ้าต้้องก่ารจะบัอก่ว่า เป็ีน 

คุวาม่รับัผ่ิด้ชิอบัของผ้่่ผ่ลิต้ ท่่�ไม่่ผ่ลิต้ของ

ท่่�อยู่าก่ได้้   

คุวาม่แคุน้ท่่�ไม่ไ่ด้้ก่นิของท่่�อยู่าก่กิ่น

นั�น เปีน็เรื�องท่่�รนุแรงม่าก่ โต้โยู่ด้ะ อาก่โิอะ 

ท่่�ไม่่ได้้กิ่น Tori-Soboro bento จึงเก่ิด้

คุวาม่มุ่่งม่ั�นอยู่าก่แรงก่ล้าท่่�จะไคุเซ็นก่าร

ขายู่ให้ม่าก่ขึ�น

(ในชิ่วงปีีท่ศวรรษ 1990 Collora 

Mark II ส่เข่ยู่ว เปี็นรถืรุ่นท่่�ฮิต้ม่าก่ จน

ก่ำหนด้เปี็น Campaign Car ของโต้โยู่ต้้า)


