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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

เมื่อ
ต้นปีที่ผ ่านมา บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ ่นประกาศ 
เปลี่ยนตัว President (Shacho, ในญี่ปุ่นไม่นิยมใช้ค�าว่า 

Managing Director มักใช้ค�าว่า President แทนผู้บริหารสูงสุด) เช่น 
Shiseido, Hitachi, Shinnittetsu Steel, Tokyo Gas, Takashimaya, 
Asahi Kasei, Teijin, Konika Minolta, Mitsubishi Automobile เป็นต้น 
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าแปลก เพราะบริษัทญี่ปุ่น มักจะไม่ค่อย
เปลี่ยนตัว President ง่ายๆ นัก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี เช่น 
ช่วงหลัง Liehman shock เพราะการเปลี่ยนตัว President มักจะ
เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัท และสภาวะเศรษฐกิจ

จากการส�ารวจบริษัทที่มียอดขายเกินกว่า 1 หมื่นล้านเยน 
จ�านวน 1.1 หมื่นบริษัท จากช่วงปีค.ศ. 2003-2013 พบว่า ในช่วงนั้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย จ�านวนครั้งของการเพิ่มขึ้นของรายได้เป็น 
6.23 ส่วน เปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง มีจ�านวนครั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้ 
6.09 และ ม ี3 คร้ัง จะเป็น 5.75 เป็นการพสิจูน์ว่า ยิง่มกีารเปลีย่นแปลง
มาก จ�านวนครั้งของการเพิ่มขึ้นของรายได้จะลดลง เป็นการแสดงว่า 
บริษัทญี่ปุ่นนั้น ไม่เก่งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเลย

เหตุผลหนึ่งก็คือ ถึงแม้ว ่าธุรกิจจะเป็นระดับสากล แต่  
President กลับไม่ค่อยเป็นสากลมากนัก หมายความว่า ธุรกิจที่เป็น 
Globalization นัน้ จะเริม่มกีารร่วมทนุกับบรษัิทอ่ืนหรอืธรุกจิสาขาอืน่ 
การควบรวมธุรกิจ ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูง กลับมีประสบการณ์ 
ต่างประเทศหรือธุรกิจอื่นค่อนข้างน้อย 

ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ Global ของ CEO นั้น โดยเปรียบ-
เทียบแล้ว ญี่ปุ ่นนั้น เคยมีประสบการณ์งานในพื้นที่อื่นนอกจาก
ส�านักงานใหญ่ นั้นมีเพียง 17% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลก เป็น 45% 
(มากกว่าจีนซึ่งมี 15% เพียงเล็กน้อย)  สหรัฐฯ ประมาณ 47% ยุโรป
ตะวันตก ประมาณ 60% นอกจากนี ้ประเภททีเ่คยมปีระสบการณ์งาน
ในบริษัทอื่นมาก่อน ญี่ปุ่นจะมี 25% ในขณะที่ สหรัฐฯ มี 86% ยุโรป
ตะวันตก 88% ประเทศพัฒนาใหม่ กลับมีถึง 71% เบื้องหลังอาจจะ
มาจากการที่ญี่ปุ่นนั้น มีการจ้างงานตลอดชีพ และมีระบบอาวุโสที ่
เข้มแข็ง โดยทั่วไปแล้ว การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น Shacho คนต่อไป
นั้น มักจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ Shacho คนปัจจุบัน เพราะ
ต้องการคนที่ไว้วางใจ และควบคุมได้นั่นเอง ระบบนี้จะท�าให้มีการ

president (shacho) 
การเปลี่ยนต�าแหน่ง

ของบริษัทญี่ปุ่น จะสู้ในเวทีโลกได้หรือไม่
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แข่งขนักนัภายในบริษทัอย่างดเุดอืด แต่ในทางตรงกนัข้าม เมือ่ต้องมี
การควบรวมธรุกจิหรอืการยกเลิกธุรกิจท่ีไม่ท�าก�าไรน้ัน ซึง่ต้องการคน
ทีส่ามารถตดัสนิใจได้ในภาวะความเสีย่งนัน้ ระบบญีปุ่น่จะไม่มคีวาม
เหมาะสม  

แต่ในยุคน้ี เป็นยุคที่ในการแข่งขันในต่างประเทศมีความ 
เข้มข้นมากขึ้นนี้ ต้องการคนที่สามารถตัดสินใจได้ในบริษัทลูกหรือ
บรษิทัทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศ มฉิะนัน้แล้วไม่สามารถแข่งขนัในต่าง
ประเทศได้ มีบางบริษทัเท่านัน้ทีเ่ปลีย่นแปลงระบบ เป็นต้นว่า Konica 
Minolta นั้น Shacho คนใหม่ เคยมีประสบการณ์เป็น President ของ
บริษัทอเมริกา ที่ได้ไปซื้อธุรกิจมา หรือว่า Shiseido ได้ Shacho ที่มี
ประสบการณ์มาจาก Coca Cola Japan เป็นต้น ถงึแม้ว่า จะมผีูบ้รหิาร
ระดับสูงที่มีประสบการณ์สูงในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก็ตาม แต่ที่มี
ประสบการณ์ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่นมาก่อนนั้นยังมีน้อยอยู่ ส่วน
ใหญ่ยังเป็นคนที่เติบโตมาภายในบริษัทของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
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(หลายๆ บริษัท เปิดรับสมัคร Shacho อย่างเปิดเผยมาแล้ว แต่ก็ไม่
ประสบความส�าเร็จ)

การมีชาวต่างประเทศนั้น ยิ่งจะน้อยมาก บริษัทญี่ปุ่นที่จ้าง
ชาวต่างประเทศมาเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู มเีพยีง 1% ในขณะทีส่หรฐัฯ 
แคนาดา มี 17% ยุโรปตะวันตก มี 30% แสดงให้เห็นว่า การเปิดตัว
เป็นสากลของบริษัทญี่ปุ่นนั้น ยังต�่ามาก เพราะว่าญี่ปุ่นอาจจะเคยมี
ประสบการณ์จ้างชาวต่างประเทศแล้ว ประสบความส�าเร็จค่อนข้าง
น้อย มักจะเป็นความล้มเหลว อย่างโซนี่ เป็นต้น (ยกเว้นนิสสัน)  

ดังนั้น บริษัทต้องมาสร้างบุคลากรด้วยตัวของตัวเองเป็น 
หลัก แต่ส่วนใหญ่ยังล้าหลังอยู่มาก ทั้งนี้เพราะว่า คนในบริษัทที่ 
มีประสบการณ์มานาน ไม่สามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วได้ ไม่สามารถสร้างบุคลากรที่ ความมีผู้น�าสูง
ขึ้นมาทดแทนได้อย่างทันท่วงที (จากการส�ารวจ บริษัทที่เป็น Best 
Leadership พบว่า อันดับ 1 คือ P&G ของสหรัฐฯ ส่วนญี่ปุ่นนั้น  
โตโยต้ามาเป็นอันดับที่ 19)

การสร้างคนจากภายในอาจจะมจีดุเด่นทีค่วามไว้วางใจ และ
การควบคุมบุคลากรภายใน แต่มีจุดด้อยที่ว่าไม่มีความสามารถที่จะ
ใช้ประโยชน์มืออาชีพที่มาจากภายนอกได้ ในขณะเดียวกับ การสร้าง
บคุลากรภายในขึน้มาทดแทนผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้ ยงัมคีวามพยายาม
ไม่เพียงพอ 

อีกประเด็นหนึ่งที่ท�าให้บริษัทญี่ปุ่นนั้นล้าหลัง ก็คือ ยิ่งมีการ
เปล่ียนแปลงน้อย ย่ิงต้องพึ่งพาคนเก่าที่ยังมีความคิดเก่าๆ อยู่อย่าง
มาก อาจจะเพราะว่า Shacho คนเดิมได้สร้างผลงานที่โดดเด่นเอาไว้ 
จึงไม่มีความมั่นใจว่า หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะประสบกับ
ความส�าเร็จเช่นเดิมหรือไม่ จึงย่ิงท�าให้ตกอยู่ในวังวนของคนรุ่นเก่า 
และสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่ทัน จึงเป็นวัฏจักรที่หลีกลี้ไม่พ้น


