
วิสัยทัศน์ของวิสาหกิจโลก และ reverse mentoring

ประเด็นที่สาม ซึ่งศาสตราจารย์ Ishikura กล่าวถึงคือ วิสัย

ทัศน์ของวิสาหกิจที่มุ่งจะเป็นวิสาหกิจโลก Ishikura กล่าวว่า “...ใน

จ�านวนบริษัทที่ยังมีอายุไม่ยาวนานมากนัก แต่กลับมีความก้าวหน้า

ล�้ากว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ก็มีอยู่ เช่น Dena, GREE, Rakuten, 

Softbnk เป็นต้น สิ่งที่ธุรกิจเหล่านี้มีอยู่ร่วมกัน ก็คือความตั้งใจตั้งแต่

เริ่มต้นที่จะ “ท�าธุรกิจร่วมกับคู่ค้าต่างๆ ทั่วโลก” บริษัทเหล่านี้ ไม่เคย

มีแนวคิดที่จะจ�ากัดตัวเองอยู่แต่ภายในประเทศ แต่จะวางแนวทาง

การบริหารเพื่อที่จะขยายงานไปทั่วโลกตั้งแต่แรก...” 

ด้วยเหตุนี้ ในการสรรหาบุคลากรของบริษัทดังกล่าวนี้ จึงมี

แนวปฏิบัติที่จะจัดหา “บุคลากรซึ่งดีที่สุดส�าหรับงานโดยไม่สนใจว่า

จะเป็นคนประเทศใด” ยกตวัอย่างกรณบีรษัิท Fast Retailing ทีด่�าเนนิ

ธุรกิจระดับโลก จะใช้วิธีสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงจากทั่ว

โลก ต่อจากนั้น ทางบริษัทจึงส่งบุคลากรเหล่านี้ ไปประจ�ายัง

ส�านักงานต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจออกไป

ในการขับเคลื่อนโลกาภิวัฒน์ของธุรกิจดังกล่าวนี้ มีแนวคิด

หนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เรียกกันว่า “reverse mentoring การเรียนรู้

กลับทิศ” แนวคิดน้ี Jack Welch เคยน�าเสนอเมื่อประมาณสิบปีที่ 

ผ่านมา แนวคิดนี้ ไม่ได้หมายถึงการที่พนักงานซึ่งอายุน้อยกว่า ไป

เรยีนรูจ้ากพนกังานระดบัอาวโุส แต่กลบักนักค็อื ให้พนกังานทีอ่าวุโส 

ไปเรยีนรูจ้ากพนกังานรุน่เด็กๆ นับเป็น “กระบวนการเรยีนรู”้ ทีก่ลับ

ทิศทาง

ในการด�าเนินธุรกิจในระดับสากลนั้น สิ่งที่มีความส�าคัญ คือ 

ความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ หมายถึงความรู้

ว่า คนในท้องถิ่นมีการใช้ชีวิตกันอย่างไร มีความต้องการผลิตภัณฑ์ 

หรอืบรกิารชนดิใด รวมไปถงึความเข้าใจทีล่กึซึง้ถงึแนวคดิ วัฒนธรรม

และค่านยิมในท้องถิน่ ซึง่ไม่สามารถรูไ้ด้ เพยีงท�าการส�ารวจทางตลาด

เท่านัน้ ในแง่นี ้พนกังานรุน่ใหม่ๆ ทีม่ปีระสบการณ์ หรอืใช้ชวีติ

ในพื้นที่เป็นเวลานาน ย่อมสามารถส่ังสมประสบการณ์

และรับรู้ความต้องการและความเปลี่ยนแปลงได้

อย่างฉับไว

ในด้านกลับกันพนักงานที่มีประสบ-

การณ์นั้น จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหา การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ภายใน

บริษัท หรือองค์กร บุคลากรกลุ่มนี้ ก็มีความ

จ�าเป็น ส�าหรับการขยายงานในตลาดซึ่งก�าลัง

เหตใุด...วสิ�หกจิของญีปุ่น่ จงึไม่ส�ม�รถมชียั

ในตล�ดซึง่กำ�ลงัขย�ยตวัได้ ?

อปุสรรคของก�รก้�วไปสูโ่ลก�ภวิฒัน์

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ขยายตัว ดังนั้น การประสมประสานกัน ระหว่างความฉับไวต่อความ

รูส้กึ (sense) กบัประสบการณ์ของผูช้�านาญการ จงึจ�าเป็น เพือ่น�าไป

สู่“ กิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถเสนอคุณค่าใหม่ๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 

หรอืประสบการณ์ อนัสอดคล้องกับความต้องการของคนในพืน้ที ่ทัง้นี้

โดยมีพื้นฐานบนความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อสภาพของพื้นที่นั้นๆ” ได้ 

ประสบการณ์ ของความล้มเหลวที่ผ่านมาของวิสาหกิจ

ญีปุ่น่กค็อื การทีบ่คุลากรซ่ึงมีประสบการณ์ ท�าการพฒันาผลติภณัฑ์

จากแนวความคิดของตนเอง โดยไม่ได้สนใจถึงความต้องการของ

ตลาดในแต่ละที่ แต่ละประเทศ ผลที่เกิดขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

ออกมามีฟังค์ชั่นเกินความต้องการ ซึ่งท�าให้ใช้งานได้ยากมาก

ศาสตราจารย์ Ishikura ปิดท้ายว่า “...มีค�าถามอยู่เสมอว่า 

ท�าไมวสิาหกจิของญีปุ่น่จงึไม่สามารถสร้างสรรค์บรกิา เช่น「iTunes」

หรือ「iCloud」แบบแอปเปิ้ลได้ ค�าตอบก็น่าจะตรงไปตรงมาว่า 

“วิสาหกิจญี่ปุ่นเหล่านี้ มีความต้องการที่จะรู้ถึงความต้องการของ

ลกูค้าจริงจงัแค่ไหน โดยเฉพาะการคดิสร้างสรรค์ความจ�าเป็นใหม่ขึน้

มา ที่แม้แต่ลูกค้าเองก็ยังอาจนึกไม่ถึง” นี่เป็นประเด็นส�าคัญ ในการ

ทีญ่ีปุ่น่ จะสามารถเอาชนะในการแข่งขนั ในตลาดต่างประเทศได้...”

ขั้นตอนไปสู่วิสาหกิจโลก

ศาสตราจารย์ Ishikura ได้ยกเอาแนวคิด「GIE」(Globally 

Integrated Enterprise) ซึง่น�าเสนอเป็นบทความโดย CEO ของ IBM 

ในปี 2006 ในบทความดังกล่าวได้ล�าดับโมเดล ในการวิวัฒนาการ

ของวิสาหกิจ ไปสู่วิสาหกิจโลกเอาไว้

ในโมเดลดังกล่าว ได้พิจารณาถึงการท�าธุรกิจของวิสาหกิจ

ออกเป็นขัน้ตอนต่างๆ โดยล�าดบัแรก เริม่ต้นจากการขายและผลติใน

ต่างประเทศ ในลักษณะ “วิสาหกิจต่างประเทศ” ต่อมามีการก�าหนด

มอบหมาย กระจายอ�านาจการตัดสินใจไปสู่บริษัทในต่างประเทศ  

อันพัฒนาไปสู่ “วิสาหกิจหลายสัญชาติ หรือวิสาหกิจข้ามชาติ” 

กระทั่งในที่สุดพัฒนาไปสู่ “วิสาหกิจโลก” กล่าวคือ เป็นบริษัทหนึ่ง

เดียวกัน ในระดับโลก ทั้งนี้ โดยพิจารณากระจายฟังค์ชั่นการท�างาน

ไปยังส่วนต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมสูงสุด

โมเดลดังกล่าวนี้ เป็นการสรุปจากแนวปฏิบัติที่ประสบ- 

ความส�าเร็จมาแล้วของ IBM แต่วิสาหกิจในประเทศอื่นๆ จะต้องไม่

ลอกเลียน โดยขาดวิจารณญาณ ทุกวิสาหกิจ ต้องพิจารณาประกอบ

กับลักษณะธุรกิจของตน เช่น กรณีของ IBM นั้น แก่นของธุรกิจคือ 

เทคโนโลยี หากวิสาหกิจอื่นมีแก่นความสามารถที่แตกต่างไป ก็

จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีด�าเนินการให้สอดคล้องกันด้วย

ศาสตราจารย์ Ishikura มีความเห็นว่า วิสาหกิจของญี่ปุ่น 

จ�าเป็นต้องหันกลับมาพิจารณาถามตนเอง ด้วย “5W1H” (when, 

where, who, what, why, how) กล่าวคือ การจะมุ่งไปสู่วิสาหกิจโลก

นั้น จะท�าเมื่อไร ที่ไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยผลิตภัณฑ์อะไรและ

โดยมีวิธีการ ขั้นตอนอย่างไร ทั้งนี้ ก็คือความพยายามที่จะเฟ้นเอา

ลักษณะเฉพาะที่เป็นเลิศของตนออกมา รวมทั้งพิจารณาตลาด ที่

ผลิตภณัฑ์และความเป็นเลศินัน้จะได้รบัการตอบรบัและสิง่ซ่ึงต้องเริม่

ด�าเนินการจากนี้ไป เป็นต้น

ในตอนท้าย ศาสตราจารย์ Ishikura สรุปว่า “..ในตอนท้าย 

จินตนาการของผู้บริหารระดับ top จะเป็นประเด็นท้าทาย... หาก 

ผู้บริหารระดับ top ไม่สามารถจินตนาการเห็นภาพจน์ของบริษัทตน

ในฐานะวสิาหกจิโลกได้ชดั การทีจ่ะขบัเคลือ่นบรษิทัไปในทศิทางนัน้ 

ย่อมเป็นไปไม่ได้ ทางกลับกันผู้บริหารระดับ top ที่ไม่สามารถสร้าง

วิสัยทัศน์เช่นนั้นได้ ตัวผู้บริหารเองก็จะกลายเป็นอุปสรรคของบริษัท

นั้นๆ ที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่วิสาหกิจโลก...”

ที่มา http://www.dhbr.net/articles/-/1985
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