เหตุใด... วิสาหกิจของญีป่ นุ่
จึงไม่สามารถมีชยั ในตลาดซึง่ ก�ำลังขยายตัวได้ ?
อุปสรรคของการก้าวไปสูโ่ ลกาภิวฒ
ั น์

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

หมายเหตุผู้เขียน: ข้อเขียนต่อไปนี้ เป็นการสรุปประเด็น
ส�ำคัญ จากบทความซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์ Yoko Ishikura ที่มี
การน�ำลงใน Diamond Harvard Business Review (อันเป็น Harvard
Business Review ฉบับจัดพิมพ์ในญีป่ นุ่ ) บทความนี้ ตีพมิ พ์ครัง้ แรก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2013
ศาสตราจารย์ Yoko Ishikura (石倉洋子) จบปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เธอมีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ
รวมทั้งมหาวิทยาลัย Hitotsubashi ปัจจุบัน เป็นศาสตราจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัย Keio

ศาสตราจารย์ Ishikura พยายามจะตอบค�ำถามที่ว่า ท�ำไม
วิสาหกิจของญีป่ นุ่ จึงไม่สามารถแข่งขันได้ดใี นตลาดทีก่ ำ� ลังขยายตัว
ทั้งที่เชื่อกันว่า ญี่ปุ่นมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นเลิศ ศาสตราจารย์ Ishikura วิเคราะห์โดยแยกออกเป็น
สี่ประเด็นที่ส�ำคัญ
ประเด็นแรก คือ ข้อเท็จจริงของการผนึกรวมเป็นหนึง่ ของส่วน
ต่างๆ ในโลก ซึง่ รูจ้ กั กันว่า “โลกาภิวตั น์” ขณะเดียวกัน ก็มคี วามจ�ำกัด
ทางด้านวิสาหกิจญีป่ นุ่ อันเนือ่ งจาก “ช่องว่าง” ทีด่ ำ� รงอยูเ่ บือ้ งต้น เธอ
กล่าวถึงความรับรูท้ ไี่ ม่ลกึ ซึง้ เพียงพอของวิสาหกิจเกีย่ วกับ “การผนึก
รวม” และ “ช่องว่าง” ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้อรรถาธิบายว่า “... ในโลก
ปัจจุบนั เราสามารถเชือ่ มโยงกันได้ดว้ ยระบบอินเทอร์เน็ต เราสามารถ
ไปมาหาสูก่ นั โดยอาศัยเครือ่ งบินความเร็วสูง เส้นแบ่ง หรือพรมแดน
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับวิสาหกิจต่างๆ เริ่มเลือนหายไป ผู้คน
วันนี้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน เป็นหนึ่งเดียวกันบนโลกใบนี้...”
แต่ในอีกด้านหนึง่ ธุรกิจญีป่ นุ่ ก็เกิดภาวะช่องว่างระหว่างแนวคิด
และประสบการณ์ของบุคลากรระดับผู้บริหารที่มีอายุ 50-60 ปี

ความเข้าใจและการรับมือต่อ “การผนึกรวม” และ
“ช่องว่าง” ยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ

การที่วิสาหกิจของญี่ปุ่น จะสามารถขยายตัวต่อไปยังมั่นคง
ได้นั้น จ�ำเป็นต้องออกไปด�ำเนินธุรกิจในตลาดที่ก�ำลังขยายตัว เช่น
เอเชียและแอฟริกา ในการด�ำเนินไปตามแนวคิดดังกล่าว ญีป่ นุ่ จ�ำเป็น
ต้องปรับตัวไปสู่การด�ำเนินธุรกิจลักษณะโลกาภิวัฒน์อย่างเต็ม
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กับคนรุ่นใหม่ในวัย 20 เศษ “โลก” ที่บุคลากรสองกลุ่มนี้รู้จัก มีความ
แตกต่าง หรือ “ช่องว่าง” มหาศาล ด้านหนึง่ ผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์
ของความส�ำเร็จในอดีต ยังมีภาพฝังใจถึงความยิ่งใหญ่ของแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ของตน ขณะที่บุคลากรระดับหน้างาน ซึ่งต้องพบกับการ
แข่งขันที่แท้จริง กลับไม่ค่อยมีความรู้สึกถึง “ความยิ่งใหญ่” ดังกล่าว
ช่องว่างแห่งความรับรู้และความเข้าใจเช่นว่านี้ กว้างใหญ่และเป็น
อุปสรรค ในการสือ่ สารระหว่างบุคลากรทัง้ สองกลุม่ นัน่ จึงเป็นสาเหตุ
เริ่มต้นที่ท�ำให้ไม่เกิดความเป็นเอกภาพในการท�ำงาน
ในอีกด้านหนึง่ ก็เกิดมีชอ่ งว่าง ระหว่างวิสาหกิจทีต่ อ้ งท�ำธุรกิจ
ไปทั่วโลกกับรัฐของญี่ปุ่นที่ต้องให้ความสนใจดูแลประชาชนและ
แก้ไขปัญหาภายในประเทศ จนไม่สามารถสนใจและตอบสนองความ
จ�ำเป็นของธุรกิจ ในการด�ำเนินงานในต่างประเทศได้ดีพอ
“ช่องว่าง” ทีด่ ำ� รงอยูด่ งั กล่าว ท�ำให้วสิ าหกิจญีป่ นุ่ ไม่สามารถ
รับมือกับ “การผนึกรวม” ของการท�ำธุรกิจลักษณะโลกาภิวัฒน์ได้ดี
เท่าที่ควรจะเป็น
  

ทำ�ไมจึงไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะ
โลกาภิวัฒน์ได้ ?

ประเด็นที่สองถัดมาที่ศาสตราจารย์ Ishikura กล่าวถึงคือ
ปัญหาการพัฒนาบุคลากรที่สามารถท�ำงานระดับสากลได้ ภายหลัง
โลกได้เริม่ วิวฒ
ั นาการไปสูโ่ ลกาภิวตั น์ ตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 แนวทาง
ด�ำเนินธุรกิจของวิสาหกิจญี่ปุ่น ภายใต้กรอบแนวคิด “โลกาภิวัฒน์”
ยังมีความจ�ำกัด คับแคบ กล่าวคือ มันเป็นเพียงโลกาภิวัฒน์ที่จ�ำกัด
ตัวเฉพาะ “การปรับเปลี่ยนในเชิงสถานที่” เท่านั้น หาได้ท�ำการปรับ
เปลี่ยนในเชิงแนวคิดไม่ วิสาหกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ไม่มีการพิจารณา
ธุรกิจในภาพรวมระดับโลก แล้วก�ำหนดระบบการบริหารจัดการ
ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว แต่วิสาหกิจญี่ปุ่นมองการออกไปท�ำ
ธุรกิจในต่างประเทศ เป็นเพียงแค่การ “ปรับเปลี่ยนเชิงสถานที่” หรือ
การขยายสาขาเท่านั้น ด้วยความจ�ำกัดของกรอบคิดดังกล่าว การ
พิจารณาการลงทุน หรือการสรรหาบุคลากร จึงไม่ได้ “พิจารณาเลือก
เฟ้นเงื่อนไขดีที่สุดและสถานที่ซึ่งเหมาะที่สุด” มาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสิน
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดดังกล่าวนี้ ก็คือแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรส�ำหรับรับมือโลกาภิวตั น์ เมือ่ กล่าวถึง “บุคลากรระดับ
โลก” วิสาหกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่ หมายถึงเพียงการพยายามพัฒนา
ทั ก ษะบางประการ ให้ กั บ บุ ค ลากรชาวญี่ ปุ ่ น เพื่ อ ไป “ท� ำ งาน”
ต่างถิ่น ทั้งนี้ ด้วยแนวคิดที่ค่อนข้างจ�ำกัดที่ว่าโลกาภิวัฒน์นั้น ก็คือ
การบริหารงาน “ต่างถิ่น” เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สาระส�ำคัญของกรอบแนวคิด “โลกาภิวตั น์” ที่
พูดกันถึงในญี่ปุ่นขณะนี้ หมายถึงการเคลื่อนย้ายกิจกรรมทางธุรกิจ
จากตลาดที่หดตัวลงต่อเนื่องภายในประเทศเอง ไปสู่ตลาดที่มีการ
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ขยายตัวของโลก ทัง้ นี้ หมายรวมถึงการสถาปนาระบบการบริหารและ
การก�ำกับดูแลขึ้นมาใหม่ กล่าวอีกด้านหนึ่ง มันก็เป็นเหมือน “การ
ปฏิวัติปรับโฉมธุรกิจใหม่” ทีเดียว ประเด็นที่มีความส�ำคัญ คือ การ
ต้องพัฒนาและสั่งสมขีดความสามารถด้านกลยุทธ์และการด�ำเนิน
งาน เพื่อน�ำเสนอคุณค่าใหม่ให้กับตลาด หรือภูมิภาค ซึ่งตนเองไม่มี
ความเคยชิน การจะบรรลุสิ่งนี้ ย่อมไม่สามารถท�ำได้ หากบุคลากร
ที่รับผิดชอบอยู่ไม่มีศักยภาพและวิสาหกิจของญี่ปุ่นเอง ปราศจาก
วิสัยทัศน์ของการขยายตัวในการด�ำเนินธุรกิจระดับโลก
ศาสตราจารย์ผู้นี้เห็นว่า “... เมื่อมองในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ เราต้องไม่มกี ารจ�ำแนกเพศและ สัญชาติ แต่พงึ ว่าจ้างบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถท�ำงานได้. ดังนัน้ จึงควรพิจารณาสรรหาบุคลากรที่
สามารถท�ำงานในต่างแดน โดยไม่จ�ำกัดเพศและเชื้อชาติ. เพื่อให้ไป
ปฏิบัติภารกิจในจุดต่างๆ ของโลก...”
ขณะเดียวกัน ก็ให้ความเห็นถึงประสบการณ์ด้านโลกาภิวัตน์
ของญี่ปุ่นว่า “...ในความเป็นจริง ในอดีตญี่ปุ่นก็เคยพัฒนาบุคลากร
เพือ่ ปฏิบตั งิ านระดับสากลมาก่อน ดังเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ไฟฟ้า ซึ่งมีการส่งบุคลากรหนุ่มสาวไปปฏิบัติงานในต่างประเทศใน
ช่วงทศวรรษ1960 ซึง่ คนเหล่านีเ้ ป็นผูท้ ชี่ ว่ ยสร้างแบรนด์ญปี่ นุ่ ให้เป็น
ทีร่ จู้ กั แต่เนือ่ งจากในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ เศรษฐกิจภายในญีป่ นุ่ เป็น
ยุคสมัยของการขยายตัว น�้ำหนักความส�ำคัญของงานในประเทศจึง
มีสงู กว่าประสบการณ์ทสี่ งั่ สมของผูป้ ฏิบตั งิ านในต่างประเทศเหล่านี้
จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากส�ำนักงานใหญ่เท่าที่ควร การพัฒนา
ไปสูอ่ งค์ความรู้ ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจไปในประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก จึง
ไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ เมื่อวิสาหกิจจ�ำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ความรู้
ดังกล่าว องค์ความรูท้ มี่ อี ยูจ่ งึ ไม่ทนั สมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
จริง...”
ศาสตรจารย์ Ishikura สรุปในตอนท้ายว่า “.. สิ่งที่น่าเสียใจก็
คือ ขณะทีเ่ รามุง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นวิสาหกิจให้เป็นสากลนัน้ บุคลากรทีก่ ำ� ลัง
คิดพิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่ กลับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความเข้าใจเพียง
พอต่อประเด็นปัญหาซึ่งตนเองเผชิญอยู่เลย...”
อ่าน ต่อฉบับหน้า

