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ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

ศาสตราจารย์ Kotosaka แห่งมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ได้กล่าวไว้
ว่า “ปัจจุบันนี้ ไม่มีข้อจ�ากัดว่าเป็นขนาดใหญ่หรือเล็กหรือภูมิภาค 
ที่ตั้ง ประเด็นส�าคัญอยู่ที่จะสร้าง “Value chain” ที่เชื่อมโยงประสาน
บริษัทที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไร” ดังนั้น การที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของ Venture business กับบริษัทขนาดใหญ่ จึงเป็นสิ่ง
ที่ต้องเกิดขึ้น

กฎเกณฑ์ก็ต้องเปล่ียนไป บรษัิทญีปุ่น่จะต้องปรบัยทุธศาสตร์
การเติบโตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างที่ดีคือ Google ของอเมริกา 
ที่เป็นหนึ่งธุรกิจอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่จะเป็นที่รวมตัวของ

ที่
ผ่านมาบริษัทญ่ีปุ่นขนาดใหญ่เป็นผู้มีบทบาทน�าในเศรษฐกิจ
ญีปุ่น่มาช้านาน โดยทีบ่รษิทัขนาดกลางขนาดย่อม หรอื Venture 

business นั้น จะมีบทบาทเป็นผู้ตาม แต่การแบ่งบทบาทหน้าที ่
ดังกล่าวนี้ ก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงจากก้นบึ้ง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
การเกดิขึน้ และเจรญิเตบิโตของอนิเทอร์เนต็ พร้อมกบั Innovation ใน
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ ผูม้บีทบาทหลกัได้เปลีย่นไป จากบรษิทั
ขนาดใหญ่ ไปสู่ Venture business ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ แม้แต่
ในสาขาการผลิต ก็ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ดังที่ได้เห็นกันอยู่เสมอๆ 

ผูท่ี้เป็นฐานสนบัสนนุความแขง็แกร่งในการผลติของญีปุ่น่นัน้ 
คอื โครงสร้างรูปพรีามิดทีม่บีรษิทัขนาดใหญ่หรอืขนาดยกัษ์อยู่บนยอด
สูงสุด แล้วจะมีบริษัทขนาดกลาง และย่อม เป็นส่วนฐานของพีรามิด
นั้น ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ ใช้ประโยชน์ บริษัทขนาดกลางและ
ย่อมก็ได้น�าเอาผลลัพธ์จากการวิจัย และพัฒนาของตนเอง มาเชื่อม
โยงเข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแน่นอนเป็นการสร้างยุค
รุ ่งเรืองให้แก่ญ่ีปุ ่นมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกมา 
เป็นเวลานาน แต่ปัจจุบัน เมื่อมองไปรอบๆ จะพบว่ามี EMS network 
(เครือข่ายบริการรับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีจีนเป็น
ศูนย์กลาง สามารถมอบหมายไว้วางใจให้ท�าการผลิตแทนได้ เกิด
สภาพแวดล้อมที่ว่า ถ้าหากมีไอเดียที่เป็นเลิศ มีเงินลงทุนขั้นต้นที่ไม่
มากนัก ก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ง่าย การเกิดขึ้นของ 
Cloud funding หรือ 3D Printer ท�าให้กระแสดังกล่าว เพิ่มความเร็ว
ได้มากขึ้นอีกด้วย 

ก�าแพงที่กีดขวางเข้าสู่การผลิตน้ัน เริ่มเตี้ยลงท�าให้ต้องมา 
คิดว ่า จะมีชัยชนะในเวทีโลกนั้น อะไรคือสิ่งที่จ�าเป ็นต้องท�า 

หนท�งทีบ่ริษัทญี่ปุ่นจะต้องเดิน
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กลุม่นกัเทคนคิทีเ่ป็นเลศิ แต่ในระยะหลงั Google เองกส็ร้าง Innova-
tion ขึ้นใหม่น้อยมาก แม้แต่ Youtube, Android,  Robot business 
ก็ล้วนแล้วแต่ ซื้อมาจาก Venture อื่นๆ แล้วน�ามาพัฒนาต่อนั่นเอง 
ในปี 1998 Google เกิดขึ้นมาจาก Venture business ซึ่งไม่สามารถ
ใช้พลังความสามารถของตัวเองเพียงอย่างเดียว สร้างนวัตกรรมขึ้น 
จึงต้องประเมินองค์กรอื่นๆ แล้วน�ามาควบรวมเข้าเป็นของตน ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ของ Google นั้น อาจจะพูดได้ว่า ได้รับการสนับสนุนจาก 
Venture Business จ�านวนมากในอเมริกา  จาก “ประมาณ” สามารถ
เปลี่ยนไปเป็น Venture business ที่มี “คุณภาพ” จ�านวนมาก เงินทุน
มหาศาลก็จะไหลไปสู่ตรงน้ัน เกิดวงจรท่ีมีประสิทธิผลขึ้น แต่บริษัท
ญี่ปุ ่นจะเลียนแบบอเมริกาแล้วสร้างให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันก็คงยาก จึงต้องมีรูปแบบความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาด
ใหญ่กับ Venture business ในแบบญี่ปุ่น

การใช้เทคนิคทางการแพทย์ท่ีใช้ iPS (stem cell) ที่ค้นพบ 
โดย ศาสตราจารย์ Yamanaka แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต เพื่อพัฒนา
ต่อในเชิงธุรกิจจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจอย่างมาก น่ันคือ มี Venture 
business ผลิตยาที่ชื่อ Herios โดยมี Kagimoto เป็นผู้เริ่มก่อต้ัง 
เดิม Kagimoto นั้นเป็นจักษุแพทย์ ซึ่งมีเจตนารมณ์ ต้องการจะช่วย
คนจ�านวนมาก ได้เริ่มก่อตั้ง Venture business นี้ขึ้นมาในปี 2005 
กล่าวกันว่า Venture business ทั้งหลายมักจะประสบความล้มเหลว 
ซึ่งบริษัทของ Kagimoto ก็ไม่พ้น เหตุผลก็คือส่วนใหญ่แล้วเน้นแต่ 
การสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ จึงท�าให้ผู้ลงทุนเกิดการขาดทุนขึ้น ถึงจะ
เป็นแพทย์ที่ดีเลิศ แต่ก็เป็นนักธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์” Kagimoto 
ได้สร้างบริษัทใหม่ (Herios ในปัจจุบัน) ในปี 2011 โดยอาศัย
ประสบการณ์ความผิดพลาดครั้งแรกว่า ได้เรียนรู้ว่าความเสี่ยงนั้น 
ไม่ใช่การพฒันาเทคนคิเท่านัน้ สิง่ทีส่�าคญัคอื ต้องเรยีนรูก้ารลดความ
เสี่ยงของการบริหารธุรกิจอีกด้วย จึงได้ร่วมทุนกับบริษัทขนาดใหญ่

อย่างจรงิจงั มมุมองจงึย้อนกลบัไปสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์กบับรษิทั
ใหญ่เหมือนในยุคที่ญี่ปุ่นมีความรุ่งเรืองในทศวรรษ 1970 การสร้าง
ความสมัพนัธ์กบับรษิทัจงึเป็นไปด้วยความราบรืน่ บรษิทัได้รบัการร่วม
ทุนจาก บริษัท Sumitomo Phamasuetical และ Nikon ภายใต้สภาพ
ธรุกจิทีม่เีสถยีรภาพ สามารถสร้างการวจิยัพฒันาอย่างปฏริปูได้ และ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีได้  

ข้อสรปุกค็อื การร่วมมอืสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ระหว่างบรษิทั
ขนาดใหญ่กับ Venture Business ซึ่งเป็นหนทางที่สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับบริษัทญี่ปุ่นได้ การที่สามารถควบคุมความเสี่ยง
ของ Venture business ได้ บริษัทที่เกิดขึ้นใหม่ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่าง
แน่นอน ความสัมพันธ์นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของทั้ง 2 จะ
ต้องเปลี่ยนแปลง และสลับขั้วกัน   

ในช่วงที่ฮอนด้าหรือโซนี่เกิดขึ้น และเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น 
Venture business เหล่านี ้สามารถสร้างผลติภณัฑ์ทีด่ ีมาสร้างความ
ล�าบากให้แก่บริษัทขนาดยักษ์ที่เป็นบริษัทเครือข่าย Zaibatsu ได้ ซึ่ง
ยคุนัน้กเ็ป็นยคุของการเปลีย่นแปลงบทบาทผูน้�าผูต้ามเช่นกัน ผ่านมา
ครึ่งศตวรรษ ควรจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทอีกครั้งหนึ่ง 
อาจจะเป็นสัญลักษณ์แห่งยุครุ่งเรืองใหม่ของบริษัทใหม่ก็ได้ บริษัท 
Panasonic ซึ่งปัจจุบันเป็นยักษ์ใหญ่ ยอมปล่อยให้การพัฒนาอยู่กับ 
Venture Business ในอดีตก็เป็น Venture Business เช่นเดียวกัน 
Matsushita Konosuke ได้กล่าวไว้ว่า “จากการทิ้งความเป็นตัวของ
ตัวเอง ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ได้ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งนั้นอยู่ได้ ตัวเราเองก็
จะอยู่ได้เช่นเดียวกัน” อย่ายึดติดกับความภูมิใจ (pride) จนเกินไป ที่
ส�าคญัจะต้องให้อกีฝ่ายหนึง่อยูต่่อไปได้ จงึจะท�าให้ตวัเราเองมีหนทาง
ที่จะอยู่รอดต่อไปได้ จะต้องละทิ้งความคิดยึดติดที่ว่าบริษัทใหญ่ต้อง
เป็นผู้น�า กลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อค้นหาหนทางที่จะเดินต่อไป
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