
หมายเหตุผู้เขียน: ข้อเขียนต่อไปนี้ เป็นการสรุปประเด็น

ส�าคัญ จากบทความซ่ึงเขียนโดยศาสตราจารย์ Yoko Ishikura ที่มี

การน�าลงใน Diamond Harvard Business Review (อันเป็น Harvard 

Business Review ฉบบัจดัพมิพ์ในญีปุ่น่) บทความนี ้ตพีมิพ์ครัง้แรก 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2013

ศาสตราจารย์ Yoko Ishikura (石倉洋子) จบปรญิญาเอกจาก

มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เธอมปีระสบการณ์สอนในมหาวทิยาลัยต่างๆ 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย Hitotsubashi ปัจจุบัน เป็นศาสตราจารย์แห่ง

มหาวิทยาลัย Keio

ควำมเข้ำใจและกำรรับมือต่อ “การผนึกรวม” และ 

“ช่องว่าง” ยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ

การที่วิสาหกิจของญี่ปุ่น จะสามารถขยายตัวต่อไปยังมั่นคง

ได้นั้น จ�าเป็นต้องออกไปด�าเนินธุรกิจในตลาดท่ีก�าลังขยายตัว เช่น 

เอเชยีและแอฟริกา ในการด�าเนนิไปตามแนวคดิดงักล่าว ญีปุ่่นจ�าเป็น

ต้องปรับตัวไปสู ่การด�าเนินธุรกิจลักษณะโลกาภิวัฒน์อย่างเต็ม 

รูปแบบ  

ศาสตราจารย์ Ishikura พยายามจะตอบค�าถามที่ว่า ท�าไม

วสิาหกจิของญีปุ่น่ จงึไม่สามารถแข่งขนัได้ดใีนตลาดทีก่�าลงัขยายตวั 

ทั้งที่เชื่อกันว่า ญี่ปุ่นมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการที่เป็นเลิศ ศาสตราจารย์ Ishikura วิเคราะห์โดยแยกออกเป็น

สี่ประเด็นที่ส�าคัญ

ประเดน็แรก คอื ข้อเทจ็จรงิของการผนกึรวมเป็นหนึง่ของส่วน

ต่างๆ ในโลก ซึง่รูจ้กักนัว่า “โลกาภวิตัน์” ขณะเดยีวกนั กม็คีวามจ�ากดั

ทางด้านวสิาหกจิญีปุ่น่ อนัเนือ่งจาก “ช่องว่าง” ทีด่�ารงอยูเ่บือ้งต้น เธอ

กล่าวถงึความรบัรูท้ีไ่ม่ลกึซึง้เพยีงพอของวสิาหกจิเกีย่วกบั “การผนกึ

รวม” และ “ช่องว่าง” ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้อรรถาธิบายว่า “... ในโลก

ปัจจบุนั เราสามารถเชือ่มโยงกนัได้ด้วยระบบอนิเทอร์เนต็ เราสามารถ

ไปมาหาสูก่นั โดยอาศัยเครือ่งบินความเรว็สงู เสน้แบง่ หรอืพรมแดน

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจส�าหรับวิสาหกิจต่างๆ เริ่มเลือนหายไป ผู้คน

วันนี้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน เป็นหนึ่งเดียวกันบนโลกใบนี้...”

แต่ในอกีด้านหนึง่ ธรุกจิญีปุ่น่กเ็กดิภาวะช่องว่างระหว่างแนวคดิ

และประสบการณ์ของบุคลากรระดับผู้บริหารที่มีอายุ 50-60 ปี  
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ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

เหตใุด... วสิาหกจิของญีปุ่น่

จงึไม่สามารถมชียัในตลาดซึง่ก�าลงัขยายตวัได้ ?

อปุสรรคของการก้าวไปสูโ่ลกาภวิฒัน์



กับคนรุ่นใหม่ในวัย 20 เศษ “โลก” ที่บุคลากรสองกลุ่มนี้รู้จัก มีความ

แตกต่าง หรอื “ช่องว่าง” มหาศาล ด้านหนึง่ ผูบ้รหิารซึง่มปีระสบการณ์

ของความส�าเร็จในอดีต ยังมีภาพฝังใจถึงความยิ่งใหญ่ของแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ของตน ขณะที่บุคลากรระดับหน้างาน ซึ่งต้องพบกับการ

แข่งขันที่แท้จริง กลับไม่ค่อยมีความรู้สึกถึง “ความยิ่งใหญ่” ดังกล่าว 

ช่องว่างแห่งความรับรู้และความเข้าใจเช่นว่านี้ กว้างใหญ่และเป็น

อปุสรรค ในการสือ่สารระหว่างบคุลากรทัง้สองกลุม่ นัน่จงึเป็นสาเหตุ

เริ่มต้นที่ท�าให้ไม่เกิดความเป็นเอกภาพในการท�างาน

ในอกีด้านหนึง่ก็เกิดมช่ีองว่าง ระหว่างวสิาหกิจท่ีต้องท�าธรุกจิ

ไปทั่วโลกกับรัฐของญี่ปุ่นที่ต้องให้ความสนใจดูแลประชาชนและ

แก้ไขปัญหาภายในประเทศ จนไม่สามารถสนใจและตอบสนองความ

จ�าเป็นของธุรกิจ ในการด�าเนินงานในต่างประเทศได้ดีพอ

“ช่องว่าง” ทีด่�ารงอยูด่งักล่าว ท�าให้วสิาหกจิญีปุ่น่ไม่สามารถ

รับมือกับ “การผนึกรวม” ของการท�าธุรกิจลักษณะโลกาภิวัฒน์ได้ดี

เท่าที่ควรจะเป็น

  

ท�ำไมจึงไม่สำมำรถพัฒนำบุคลำกรที่มีลักษณะ

โลกำภิวัฒน์ได้ ?

ประเด็นที่สองถัดมาท่ีศาสตราจารย์ Ishikura กล่าวถึงคือ 

ปัญหาการพัฒนาบุคลากรที่สามารถท�างานระดับสากลได้ ภายหลัง

โลกได้เร่ิมววิฒันาการไปสูโ่ลกาภวิตัน์ ตัง้แต่ทศวรรษ 1980 แนวทาง

ด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจญี่ปุ่น ภายใต้กรอบแนวคิด “โลกาภิวัฒน์” 

ยังมีความจ�ากัด คับแคบ กล่าวคือ มันเป็นเพียงโลกาภิวัฒน์ที่จ�ากัด

ตัวเฉพาะ “การปรับเปลี่ยนในเชิงสถานที่” เท่านั้น หาได้ท�าการปรับ

เปลี่ยนในเชิงแนวคิดไม่ วิสาหกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ไม่มีการพิจารณา

ธุรกิจในภาพรวมระดับโลก แล้วก�าหนดระบบการบริหารจัดการ 

ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว แต่วิสาหกิจญี่ปุ่นมองการออกไปท�า

ธุรกิจในต่างประเทศ เป็นเพียงแค่การ “ปรับเปลี่ยนเชิงสถานที่” หรือ

การขยายสาขาเท่าน้ัน ด้วยความจ�ากัดของกรอบคิดดังกล่าว การ

พจิารณาการลงทนุ หรอืการสรรหาบคุลากร จงึไมไ่ด้ “พจิารณาเลอืก

เฟ้นเงื่อนไขดีที่สุดและสถานที่ซึ่งเหมาะที่สุด” มาเป็นเกณฑ์ในการ

ตัดสิน

สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ากัดดังกล่าวนี้ ก็คือแนวทางการ

พฒันาบคุลากรส�าหรับรบัมอืโลกาภวิตัน์ เมือ่กล่าวถึง “บคุลากรระดบั

โลก” วิสาหกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่ หมายถึงเพียงการพยายามพัฒนา

ทักษะบางประการ ให้กับบุคลากรชาวญี่ปุ ่นเพื่อไป “ท�างาน”

ต่างถิ่น ทั้งนี้ ด้วยแนวคิดที่ค่อนข้างจ�ากัดที่ว่าโลกาภิวัฒน์นั้น ก็คือ

การบริหารงาน “ต่างถิ่น” เท่านั้น

อย่างไรกต็าม สาระส�าคญัของกรอบแนวคดิ “โลกาภวิตัน์” ที่

พูดกันถึงในญ่ีปุ่นขณะนี้ หมายถึงการเคลื่อนย้ายกิจกรรมทางธุรกิจ 

จากตลาดที่หดตัวลงต่อเน่ืองภายในประเทศเอง ไปสู่ตลาดที่มีการ

ขยายตวัของโลก ทัง้นี ้หมายรวมถงึการสถาปนาระบบการบรหิารและ

การก�ากับดูแลขึ้นมาใหม่ กล่าวอีกด้านหนึ่ง มันก็เป็นเหมือน “การ

ปฏิวัติปรับโฉมธุรกิจใหม่” ทีเดียว ประเด็นที่มีความส�าคัญ คือ การ

ต้องพัฒนาและส่ังสมขีดความสามารถด้านกลยุทธ์และการด�าเนิน

งาน เพื่อน�าเสนอคุณค่าใหม่ให้กับตลาด หรือภูมิภาค ซึ่งตนเองไม่มี

ความเคยชิน การจะบรรลุสิ่งนี้ ย่อมไม่สามารถท�าได้ หากบุคลากร 

ที่รับผิดชอบอยู่ไม่มีศักยภาพและวิสาหกิจของญี่ปุ่นเอง ปราศจาก

วิสัยทัศน์ของการขยายตัวในการด�าเนินธุรกิจระดับโลก

ศาสตราจารย์ผู้นี้เห็นว่า “... เมื่อมองในแง่ของทรัพยากร-

มนษุย์ เราต้องไม่มกีารจ�าแนกเพศและ สญัชาต ิแต่พงึว่าจ้างบุคลากร

ทีม่คีวามสามารถท�างานได้. ดงันัน้ จงึควรพจิารณาสรรหาบคุลากรที่

สามารถท�างานในต่างแดน โดยไม่จ�ากัดเพศและเชื้อชาติ. เพื่อให้ไป

ปฏิบัติภารกิจในจุดต่างๆ ของโลก...”

ขณะเดียวกัน ก็ให้ความเห็นถึงประสบการณ์ด้านโลกาภิวัตน์ 

ของญี่ปุ่นว่า “...ในความเป็นจริง ในอดีตญี่ปุ่นก็เคยพัฒนาบุคลากร

เพือ่ปฏบิตังิานระดบัสากลมาก่อน ดงัเช่น อตุสาหกรรมยานยนต์และ

ไฟฟ้า ซึ่งมีการส่งบุคลากรหนุ่มสาวไปปฏิบัติงานในต่างประเทศใน

ช่วงทศวรรษ1960 ซึง่คนเหล่านีเ้ป็นผูท้ีช่่วยสร้างแบรนด์ญีปุ่น่ให้เป็น

ทีรู่จ้กั แต่เนือ่งจากในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้ เศรษฐกจิภายในญ่ีปุ่น เป็น

ยุคสมัยของการขยายตัว น�้าหนักความส�าคัญของงานในประเทศจึง

มสีงูกว่าประสบการณ์ทีส่ัง่สมของผูป้ฏบิตังิานในต่างประเทศเหล่านี้ 

จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากส�านักงานใหญ่เท่าที่ควร การพัฒนา

ไปสู่องค์ความรู ้ส�าหรบัการด�าเนนิธรุกิจไปในประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก จงึ

ไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ เมื่อวิสาหกิจจ�าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ความรู้

ดงักล่าว องค์ความรูท้ีม่อียูจ่งึไม่ทนัสมยั ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์

จริง...”

ศาสตรจารย์ Ishikura สรุปในตอนท้ายว่า “.. สิ่งที่น่าเสียใจก็

คอื ขณะทีเ่รามุง่ทีจ่ะเปลีย่นวสิาหกจิให้เป็นสากลนัน้ บคุลากรทีก่�าลงั

คิดพิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่ กลับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความเข้าใจเพียง

พอต่อประเด็นปัญหาซึ่งตนเองเผชิญอยู่เลย...”

 
ต่อฉบับหน้าอ่าน
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