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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

จิม คอลลินส์ ได้เล่าในหนังสือของเขาเรื่อง Visionary Com-
pany ถึง นักผจญภัยที่ไปถึงขั้วโลกใต้ว่า มีหนึ่งทีม ประสบ

ความส�าเร็จกลับมาโดยปลอดภัย อีกทีมหนึ่งไม่ประสบความส�าเร็จ 
ทมีทีป่ระสบความส�าเรจ็น้ันเป็นทีมงานท่ีท�าตามกฎระเบยีบทีไ่ด้ตกลง
กันไว้ เดินหน้าไปไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไร อีกทีมหนึ่ง ท�าตามการ
ตัดสินใจของผู้น�าในแต่ละวันและประสบความล้มเหลว ดังนั้น การ
สร้างนวัตกรรมในบริษัทก็เช่นเดียวกัน มีขีดจ�ากัดในการพึ่งพิงผู้น�า
เพียงคนเดียว 

จากการส� ารวจของ  ASTD 
(American Society for Training and 
Development) ที่ได้จัดการประชุม มี 

ผู้เข้าร่วมกว่า 9,000 คน ปรากฏว่า
ใน 40 ประเทศ จ�านวน 1,194 

บริษัท ซึ่งแบ่งเป็นบริษัทผลประกอบการดี 40% ปานกลาง 45% และ 
ต�่า 15%  ท�าการวิเคราะห์ว่า ทิศทางการสร้างนวัตกรรมนั้น มีความ
แตกต่างกันอย่างไร 

ผลปรากฏดังที่คาด คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง
นวัตกรรมกับผลการประกอบการ อัตราส่วนของการสร้างนวัตกรรม
นั้น บริษัทที่มีผลประกอบการดีมีจ�านวน 87% ในขณะที่บริษัทที่มีผล
การประกอบการต�่ามีเพียง 68% ต่างกัน 30% และผลจากนวัตกรรม
ท�าให้เกิดผลประกอบการที่ดีนั้น บริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีมี 40% 
ในขณะทีบ่รษิทัทีม่ผีลประกอบการต�า่ มเีพยีง 8% เท่านัน้และจากการ
ส�ารวจครั้งนี้ พบอีกว่า ลักษณะพิเศษของบริษัทที่มีประกอบการดีนั้น 
จะด�าเนนิการสร้างนวัตกรรม โดยมกีลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรทีช่ดัเจน 
ความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิาร การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และการบรหิาร
องค์กร ที่ท�าให้มีความชัดเจนในการตัดสินใจทางการบริหาร

ต้องหันมาใช้พลังองค์กร

หมดยุคของการพึ่งผู้น�าเพียงคนเดียวแล้ว
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ในการด�าเนินการสร้างนวัตกรรมโดยทั่วทั้งองค์กรนั้น ส่ิงที่
ขาดไม่ได้คือ กลยุทธ์การผลักดันนวัตกรรมอย่างเต็มที่ และต้องมี
ค�ามั่นสัญญา (Top management) จากผู้บริหารระดับสูง สร้าง
วฒันธรรมองค์กรและภาวะผู้น�า ส�าหรบัญีปุ่น่แล้ว จากการส�ารวจพบ
ว่า การแสดงพลังของความเป็นองค์กรของญี่ปุ่นนั้นมีต�่า นั่นเป็นเหตุ
หนึ่งที่ท�าให้เกิดภาวะตกต�่าของผลประกอบการ 

โดยญีปุ่น่ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ในระดบัท่ีต�า่ ในเรือ่งของ Engage-
ment ของพนักงานที่มีต่อบริษัท (ความภูมิใจและความพึงพอใจ 
ต่องานและองค์กรของตนเอง ท�างานของตนในปัจจุบันด้วยความ 
รับผิดชอบ พร้อมท้ังสนับสนุนองค์กร) โดยได้ 31% (อันดับต�่าที่สุด 
ในจ�านวนประเทศที่ส�ารวจ 29 ประเทศ ไม่มีส�ารวจประเทศไทย
เกาหลีใต้ 40% ฝรั่งเศส 45% ตามมาด้วยเยอรมันและรัสเซีย ส่วน
ประเทศที่ได้สูงสุด คือ อินเดีย 77% ตามมาด้วย เดนมาร์ค เม็กซิโก 
สหรัฐฯ และฮอลันดา) 

ญ่ีปุ ่นนั้นพนักงาน 70% ไม่มีความรู ้สึกภูมิใจรักและรับรู ้
บทบาทหน้าที่ในงานและที่ท�างานของตนเอง เป็นการท�างานโดยการ
รับค�าสั่งไปวันๆ เท่านั้น Engagement ของพนักงานที่ส่วนอย่างมาก
ในผลประกอบการของบริษัท อีกประเด็นหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ 
พบว่า ภาวะผู้น�าในองค์กร มีผลอย่างย่ิงต่อการสร้าง Engagement 
นั้นด้วยและสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุส�าคัญทางจุลภาคที่ท�าให้
เศรษฐกิจญ่ีปุ่นและบริษัทญี่ปุ่น ยังตกต�่าอยู่นั้นอยู่ที่ภาวะผู้น�าใน
องค์กรและ Engagement นั้นมีต�่า 

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้ Engagement ของพนกังานในองค์กร
สูงข้ึนได้นั้น ประการแรก ต้องมาจากผู้บริหารระดับสูง (หรือเจ้าของ
กิจการ) มีความมั่นใจต่อภาพอนาคตท่ีมุ่งหวัง (วิสัยทัศน์) ผู้บังคับ

บัญชาที่มีความเคารพและเชื่อมั่นในผู ้ใต้บังคับบัญชา โอกาสที่
พนักงานจะได้พัฒนาเติบโต รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นให้ความ
สนใจในปรัชญาของบริษัท เป็นต้น การมีผู้น�าและองค์กรที่พนักงาน
สามารถมอบอนาคตของตนให้ได้นั้น จะเป็นกุญแจส�าคัญดึงพลัง
ความสามารถของพนักงานออกมาสู่ภายนอกได้ 

บริษัทตัวอย่ำงของญี่ปุ ่น ในเรื่องการสร้างนวัตกรรม คือ 
บริษัท Kokuyo S&T ยักษ์ใหญ่ในวงกำรเครื่องเขียนของญี่ปุ่น ถึง
แม้ว่าตลาดจะอิ่มตัวก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาสร้าง
ความฮิตในตลาดได้ เช่น โตไดเซ โน้ต (สมุดโน้ตส�าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยโตเกียว) ด้อตไลเนอร์ (กาวเทปแบบคัสเซ็ต) เป็นต้น 
บรษิทัได้มกีารพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยการสร้างนวตักรรมและการ
ขยายตัวในต่างประเทศ ตามแนวทาง Global Human Resources 
Development และมีวิสัยทัศน์ว่า DeSign Your Next! ไม่เพียงแต่มี
วสิยัทศัน์เท่านัน้ พนกังานทัว่ไปเกอืบทัง้หมด จะต้องเข้าค่ายเป็นเวลา
หลายวัน เพื่อประชุม ศึกษาอย่างจริงจัง ในการสร้างหัวข้อที่เป็นรูป
ธรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและภาวะผู้น�า ในปี 2013 ได้มีหัวข้อหลักๆ 
เช่น ยทุธศาสตร์การเจรญิเติบโตผ่านนวัตกรรม หรอืการปฏริปูจิตส�านกึ
ใน Globalization เป็นต้น วิสยัทศัน์ของ ฝ่ายบรหิารบคุคลนัน้คอื สร้าง
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน ก็สร้าง 
Change Agent (ผูน้�าการปฏริปู) การลงทนุในการเสรมิสร้างทรพัยากร
บคุคล กไ็ม่ได้ให้เรยีนตามทกัษะและความรูท้ีท่�าอย่างกระจดักระจาย 
แต่มุง่เน้น การพฒันาภาวะผูน้�าขององค์กรโดยรวม นอกจากนี ้ในการ
เสริมสร้างนวัตกรรมก็มีการประสานกับบริษัทอื่นด้วย โดยเป็น Open 
innovation ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ โตไดเซ โน้ต ก็มาจากการพัฒนา
ร่วมกับบริษัทอื่น ในต่างประเทศก็มีการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ ใน
อินเดียและจีน พร้อมกับสร้างผู้บริหารในระดับท้องถิ่นขึ้น TPA
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