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ใน
คร้ั�งท่้�แล่้ว ไดู้กล่่าวถึึง แนี้วโนี้้มของการ้ เปีล่้�ยนี้จาก 

Made-in-Japan ไปีเปี็นี้ Made-with-Japan 

หมายถึึงสินี้ค้าของญ้�ปุ่ีนี้ ไม่ไดู้ท่ำในี้ญ้�ปุ่ีนี้ แต้่ไปีท่ำการ้ผู้ล่ิต้ในี้

ปีร้ะเท่ศอ้�นี้ ๆ โดูยม้การ้เปีล่้�ยนี้แปีล่งโคร้งสร้้างการ้บัร้ิหาร้สไต้ล่์

ญ้�ปีุ่นี้ดู้วย ไดู้ยกต้ัวอย่าง บัร้ิษัท่ยายักษ์ใหญ่ญ้�ปุ่ีนี้ท่้�จ้างผูู้้บัร้ิหาร้

สูงสุดูเป็ีนี้ชิาวฝึร้ั�งเศส เป็ีนี้การ้ยกเลิ่กการ้บัริ้หาร้โดูยชิาวญ้�ปีุ่นี้ท่้�

ดูำเนี้ินี้การ้มากว่า 100 ปีี   

ต้อ่ไปี จะยกต้วัอยา่งการยกเลักิ ระบบอาวัโุส (Seniority) 

ของบัร้ษิทั่ผู้ล่ติ้บัหุร้้�แหง่ญ้�ปีุน่ี้ (ซึึ่�งเดูมิเปีน็ี้ร้ฐัวสิาหกจิ ไดู้เปีล่้�ยนี้มา

เป็ีนี้บัร้ิษัท่มหาชินี้) ต้ัวอย่างการ้ยกเล่ิกร้ะบับัอาวุโสท่้�สำคัญของ

บัริ้ษัท่ ค้อ ในี้ปีี 2012 ไดู้ม้การ้แต้่งต้ั�งผูู้้อำนี้วยการ้ฝ่ึายวางแผู้นี้

ธีรุ้กจิคนี้ใหมท่่้�มอ้ายเุพย้ง 37 ปี ีถึา้เปีน็ี้บัร้ษิทั่รุ่้นี้ใหมข่นี้าดูไมใ่หญ่

อาจจะไม่ใชิ่เปี็นี้เร้้�องท่้�แปีล่ก แต้่บัริ้ษัท่นี้้�ม้พนี้ักงานี้ปีร้ะมาณี 

8,900 คนี้ อายุเฉล่้�ยพนี้ักงานี้ปีร้ะมาณี 43.6 ปีี แล่ะท่้�ผู้่านี้มาผูู้้ท่้�

จะไดู้ขึ�นี้ต้ำแหนี้่งผูู้้อำนี้วยการ้ฝึ่าย จะต้้องม้อายุเกินี้ 50 ปีีขึ�นี้ไปี 

ซึ่ึ�งเปี็นี้เร้้�องปีร้กต้ิธีร้ร้มดูาของบัร้ิษัท่ขนี้าดูนี้้�ของญ้�ปีุ่นี้ แต้่บัร้ิษัท่น้ี้�

ไดูพ้ยายามเปีล่้�ยนี้แปีล่งโดูยปีรั้บัใหค้นี้รุ้น่ี้ใหม่อายไุมม่าก ขึ�นี้เปีน็ี้

ร้ะดูับับัร้ิหาร้ การ้ท่้�บัร้ิษัท่ท่ำเชิ่นี้นี้้�ไดู้ ก็เพร้าะว่าในี้ปีี 2001 บัร้ิษัท่

ไดู้ยกเล่ิกร้ะบับัอาวุโสในี้การ้คัดูเล่้อกร้ะดูับัผูู้้บัร้ิหาร้นี้ั�นี้เอง    

เป็ีนี้ท่้�รู้ก้นัี้ดูอ้ยูว่่า ระบบอาวัโุสนั�น เป็ีนี้หนี้ึ�งในี้เท่พท่้�ค�ำจนุี้ 

แล่ะสร้้างความแข็งแกร้่งให้กับัการ้บัร้ิหาร้แบับัญ้�ปีุ่นี้มาชิ้านี้านี้ 

(ร้่วมกับัร้ะบับัจ้างงานี้ต้ล่อดูช้ิพ แล่ะร้ะบับัสหภาพแร้งงานี้ในี้

องค์กร้ ร้วมกันี้เร้้ยกว่า 3 เท่พแห่งการ้บัร้ิหาร้สไต้ล่์ญ้�ปีุ่นี้) แต้่ถึึง

แมว้า่ บัร้ษิทั่หล่าย ๆ  แหง่ไดูป้ีร้ะกาศวา่ไดูย้กเล่กิร้ะบับัอาวโุสแล่ว้

ก็ต้าม แต้่ในี้เชิิงปีฏิบััต้ิ ก็ม้ไม่มากนี้ักท่้�ไดู้ปีร้ับัให้คนี้รุ้่นี้ใหม่เปี็นี้ 

ผูู้้บัร้ิหาร้

บัร้ิษัท่นี้้� ม้เหตุ้ผู้ล่ขอการ้ยกเล่ิกร้ะบับัอาวุโสก็เพร้าะว่า ในี้

ร้ะยะหลั่ง ต้ล่าดูบัุหร้้�ภายในี้ปีร้ะเท่ศเริ้�มเล็่กล่ง ดูังนี้ั�นี้จึงอยากจะ

ดูงึ แล่ะเชิ้�อมโยงใหบ้ัคุล่ากร้ท่้�มค้วามสามาร้ถึสงู แล่ะอายนุี้อ้ยอยู่

กับับัร้ิษัท่ต้่อไปี จึงเปี็นี้จังหวะท่้�ดู้ท่้�ให้บัร้ิษัท่ต้ัดูสินี้ใจยกเล่ิกร้ะบับั

อาวโุส ซึึ่�งพอเหมาะกบััแนี้วโนี้ม้การ้ผู้ลั่กดูนัี้การ้บัริ้หาร้แบับั Made-

with-Japan การ้ขยายตั้วไปีสู่การ้ดูำเนิี้นี้ธุีร้กิจนี้านี้าชิาต้ิ 

(Internationalization) เชิ่นี้ การ้ไปีซึ่้�อบัร้ิษัท่ในี้สหร้ัฐอเมร้ิกา หร้้อ

อังกฤษ ท่ำให้จำนี้วนี้พนี้ักงานี้โดูยร้วมเพิ�มขึ�นี้เปี็นี้ 27,000 คนี้ 

ดูงันี้ั�นี้ การ้ไม่ยกเล่กิร้ะบับัอาวุโส ท่ำใหไ้มส่ามาร้ถึผู้ลั่กดูนัี้แนี้วท่าง 

“Put the right man on the right job” ไดู้นี้ั�นี้เอง ซึึ่�งมค้วามเหมาะสม 

อย่างยิ�งกับั ร้ะบับัธีุร้กิจนี้านี้าชิาต้ิ เพร้าะว่าเม้�อคนี้ต้่างชิาต้ิกับัคนี้

ญ้�ปีุน่ี้ท่ำงานี้ดูว้ยกนัี้ในี้องคก์ร้เดูย้วกนัี้ จะท่ำใหอ้ปุีสร้ร้คท่้�เกดิูจาก

ร้ะบับัอาวุโสม้มากขึ�นี้อย่างเห็นี้ไดู้ชิัดู การ้บัร้ิหาร้งานี้ในี้องค์กร้ในี้

ต้่างปีร้ะเท่ศนี้ั�นี้ ถึ้าจะให้พนี้ักงานี้อายุนี้้อยไปีท่ำการ้บัร้ิหาร้ ก็อาจ

จะม้เส้ยงคร้หาว่ายังม้ปีร้ะสบัการ้ณ์ีไม่พอในี้ปีร้ะเท่ศ แล่ะการ้จะ

ให้พนัี้กงานี้ชิาวต้า่งชิาต้มิาท่ำงานี้ในี้ญ้�ปีุน่ี้ กไ็มม่ร้้ะบับัท่้�เหมาะสม 

ร้องร้ับั ดูังนี้ั�นี้ การ้ท่้�จะสามาร้ถึสร้้างเวท่้ให้ม้โอกาสไดู้พูดูคุยอย่าง

สร้้างสร้ร้ค์ สร้้างคุณีค่าใหม่ ๆ ให้เกิดูขึ�นี้ไดู้นัี้�นี้ จะส่งผู้ล่ให้ขยาย

ขอบัข่ายของธีุร้กิจในี้ต้่างปีร้ะเท่ศมากขึ�นี้  แล่ะจะไม่เกิดูสิ�งท่้�เร้้ยก

ว่า Made-with-Japan

รศ.รังสรรค์์ เลิศในสัตีย์

รองอธิการบดีฝ่่ายบริการวิชาการ

รักษาการรองอธิการบดีฝ่่ายรับสมัครนักศึกษา

และส่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ี่ปุ ่น

orbusiness@hotmail.com

ญี่่�ปุ่่�นจะเปุ่ลี่่�ยนจาก

Made in Japan เปุ่็น

Made with Japan
ได้้อย่างไร (2)
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กร้ณ้ีต้อ่ไปีคอ้ การยกเลักิระบบคืวัาม่แนน่อนรบัปีระกนั 

100% ของบัร้ิษัท่ผู้ลิ่ต้เคร้้�องจักร้ในี้สหรั้ฐอเมร้ิกา แถึบัเม้องซึ่ินี้ 

ซึ่ินี้เนี้ต้ิ ท่้�เปี็นี้ศูนี้ย์ร้วมของบัร้ิษัท่ผูู้้ผู้ล่ิต้เคร้้�องจักร้ กว่า 20 บัร้ิษัท่ 

ในี้ยุคสมัย 1970-1980 แต้่ท่ว่า จากการ้ต้กต้�ำของเศร้ษฐกิจท่ำให้ 

“เบั้�องหล่ัง” ของอุต้สาหกร้ร้มการ้ผู้ล่ิต้เร้ิ�มถึดูถึอย แล่ะหายจากไปี 

ขณีะนี้้� เหล่อ้เพย้งบัริ้ษทั่เดูย้วท่้�มาก่อต้ั�งเม้�อปี ี1974 ค้อ บัร้ษิทั่วาย

เอ็มของญ้�ปีุ่นี้ ซึึ่�งกำลั่งดูำเนิี้นี้การ้ขยายโร้งงานี้อยู่อ้กดู้วย ในี้ปี ี

ท่้�ผู้่านี้มาท่ำการ้ผู้ล่ิต้เคร้้�องจักร้ไดู้ถึึงเดู้อนี้ล่ะ 200 เคร้้�อง มากกว่า

ท่้�ผู่้านี้มาถึงึ 50% แล่ะต้ั�งแต่้ก่อต้ั�งมาไดู้เพิ�มมากขึ�นี้ถึึง 22 คร้ั�ง เหต้ใุดู 

บัร้ิษัท่วายเอ็มจึงยังอยู่ยั�งย้นี้ยงไดู้กว่า 40 ปีี สิ�งท่้�บัร้ิษัท่วายเอ็มไดู้

ยกเล่กิท่้�สหร้ฐัอเมร้กิากค็อ้ ร้ะบับัการ้คาดูคะเนี้อปุีสงค ์(Demand) 

ท่้�ต้้องการ้ความแนี้่นี้อนี้ท้่�รั้บัปีร้ะกันี้ไดู้ใกล้่เค้ยง 100% ดูังเชิ่นี้ในี้

ญ้�ปีุ่นี้ การ้เร้ิ�มท่ำเปี็นี้ธีุร้กิจในี้ญ้�ปีุ่นี้นี้ั�นี้ จะต้้องม้ข้อมูล่จากผูู้้ค้า ไม่

วา่เคร้้�องจกัร้ไฟัฟ้ัา หร้อ้ร้ถึยนี้ต์้วา่จะขายไดูเ้ท่า่ไร้ ต้อ้งมก้ล่ไกอะไร้

บัา้ง แล่ว้ฝึา่ยงานี้ท่้�เก้�ยวขอ้งกเ็ร้ิ�มต้น้ี้ปีรึ้กษาหาร้อ้กนัี้ แล่ว้จงึตั้ดูสนิี้

ใจดูำเนี้ินี้การ้ ถึึงแม้ว่า การ้พัฒ่นี้าผู้ล่ิต้ภัณีฑิ์หร้้อการ้ล่งทุ่นี้

เคร้้�องจกัร้จะล่า่ชิา้ไปีบัา้ง แต้ถ่ึา้สามาร้ถึจำกดัูความล่ม้เหล่วใหไ้ดู้

นี้้อยท่้�สุดู ก็จะสามาร้ถึผู้ล่ิต้เคร้้�องจักร้ท่้�ดู้กว่าไดู้นี้ั�นี้เอง 

แต้่ในี้สหร้ัฐอเมร้ิกา การ้ต้อบัสนี้องความต้้องการ้ของ

อุต้สาหกร้ร้มต้่าง ๆ ไม่ว่าเคร้้�องม้อแพท่ย์ พล่ังงานี้ เคร้้�องบัินี้ หร้้อ

ร้ถึยนี้ต้์ ล่้วนี้แล่้วแต้่ต้้องการ้ความร้วดูเร้็ว ซึ่ึ�งแต้กต้่างกับัญ้�ปีุ่นี้

อย่างมาก ธีุร้กิจสหร้ัฐอเมร้ิกาไม่สามาร้ถึร้อเหม้อนี้ลู่กค้าในี้ญ้�ปีุ่นี้

ไดู ้ดูงันี้ั�นี้ในี้ขณีะท่้�ฝึา่ยต้า่ง ๆ  เชิน่ี้ ฝึา่ยพฒั่นี้า ฝึา่ยผู้ล่ติ้ กำล่งัปีร้บัั

ความคิดูเห็นี้กันี้อย่างคร้�ำเคร่้งนี้ั�นี้ ออเดูอร์้คำสั�งซึ่้�อก็เร้ิ�มหดูหาย 

ดูงันี้ั�นี้ ในี้ชิว่งปี ี1990 บัร้ษิทั่จงึต้ดัูสนิี้ใจใหช้ิาวอเมร้กินัี้เปีน็ี้ผูู้ร้้บััชิว่ง

ปีร้ะธีานี้บัร้ษิทั่ในี้สหร้ฐัอเมร้กิา เพร้าะเหน็ี้วา่หากยงัต้ดัูสนิี้ใจล่า่ชิา้

เหม้อนี้ในี้ญ้�ปีุ่นี้ ธีุร้กิจคงจะเต้ิบัโต้ไม่ไดู้อย่างแนี้่นี้อนี้  

ปีร้ะธีานี้บัริ้ษัท่ชิาวอเมริ้กันี้ ไดู้เปีล่้�ยนี้ร้ะบับัการ้ตั้ดูสินี้ใจ 

ไมว่า่จะเป็ีนี้โคร้งการ้พัฒ่นี้าใหม่ หร้อ้การ้เปีล่้�ยนี้แปีล่งองค์กร้ หาก

สามาร้ถึร้ับัปีร้ะกันี้ความแนี้่นี้อนี้ไดู้เพ้ยง 70% ก็ถึ้อว่าโอเค บัาง

คร้ั�งเพย้ง 50% กน็ี้า่จะโอเคไดู้แล่ว้ หากไม่เป็ีนี้ไปีต้ามคาดูก็จะต้อ้ง

ร้้บัปีร้ับัแผู้นี้ให้ไดู้โดูยเร้็ว จากแนี้วท่างการ้ต้ัดูสินี้ใจเชิ่นี้น้ี้� ท่ำให้

สามาร้ถึคร้องส่วนี้แบ่ังต้ล่าดูในี้สหรั้ฐอเมริ้กาไดู้เก้อบั 20% แล่ะ

สามาร้ถึสร้้างยอดูขายไดู้สูงกว่าในี้ปีร้ะเท่ศญ้�ปีุ่นี้

ในี้ร้ะบับัการ้พัฒ่นี้าผู้ลิ่ต้ภัณีฑิ์ก็เชิ่นี้เดู้ยวกันี้ ไดู้สะท่้อนี้

แนี้วท่างการ้บัริ้หาร้นี้้�เช่ินี้กันี้ เม้�อดููโร้งงานี้โดูยร้วม ดููเผิู้นี้ ๆ จะ

เหมอ้นี้ของเดูมิ แต่้จะเหน็ี้ว่ามเ้คร้้�องจกัร้การ้ผู้ล่ติ้ชินี้ดิูต่้าง ๆ เร้ย้งร้าย 

กันี้อยู่ 1 โมเดูล่สามาร้ถึสร้้างสินี้ค้าใหม่ไดู้ถึึง 11 ชินี้ิดู โดูยดููจาก

ความต้อ้งการ้ส่วนี้ท่้�เหมอ้นี้กนัี้ แล่ะส่วนี้ท่้�ต้า่งกนัี้จากสิ�งท่้�ล่กูคา้สั�ง

มา ดูังนี้ั�นี้ จึงไม่ไดู้พัฒ่นี้าท่้�เร้ิ�มจากศูนี้ย์ เพ้ยงแต้่ว่าถึ้าสามาร้ถึร้ับั

ปีร้ะกันี้ความแน่ี้นี้อนี้ไดู้สัก 50-70% ก็สามาร้ถึตั้ดูสินี้ใจล่งทุ่นี้ไดู้ 

ในี้ปีี 2516 ท้่�ฐานี้การ้ผู้ลิ่ต้ท้่�เม้องซิึ่นี้ซึ่ินี้เนี้ต้ิ ม้พนี้ักงานี้ญ้�ปีุ่นี้อายุ 

20 กว่า ๆ จำนี้วนี้หล่ายคนี้ไดู้มาฝึึกงานี้อยู่ท่้�นี้้� เพ้�อให้เร้้ยนี้รู้้ว่า ถึ้า

ต้อ้งการ้การ้ร้บััปีร้ะกนัี้ความแนี้น่ี้อนี้ 100% กไ็มส่ามาร้ถึสร้า้งของ

ใหม ่ๆ  ไดู ้ให้สามาร้ถึสร้า้งของใหม่ดูว้ยความมั�นี้ใจเพ้ยง 70% กพ็อ 

เปี็นี้ท่้�ท่ร้าบักันี้ดู้ว่า ผู้ลิ่ต้ภัณีฑิ์ของญ้�ปีุ่นี้ เนี้้นี้คุณีภาพท่้�ดู้

ท้่�สุดู ดู้วยต้้นี้ทุ่นี้ท้่�ต้�ำท้่�สุดู สามาร้ถึขายไดู้อย่างแนี้่นี้อนี้ 100% 

ในี้การ้พัฒ่นี้าผู้ล่ิต้ภัณีฑิ์ใหม่จึงเกิดูความล่่าชิ้า เพร้าะต้้องร้อการ้

ปีร้กึษาหาร้อ้กบััท่กุ ๆ  ฝึา่ยท่้�เก้�ยวขอ้ง เพ้�อให้ร้บััผู้ดิูชิอบัร้ว่มกนัี้ หาก

ม้อะไร้เกิดูขึ�นี้ เปี็นี้แนวัทางการบริหารสไต์ล์ัญี�ปีุ�นที�เรียกว่ัา 

Ringi หร้้อร้ะบับั Consensus (คล่้าย ๆ กับัร้ะบับัร้าชิการ้) ร้วมท่ั�ง 

แนี้วท่าง Japanese style communication ท่้�เร้ย้กวา่ Ho-Ren-So 

(Hokoku-ร้ายงานี้  Renraku-การ้แจ้งปีร้ะสานี้งานี้กับัฝึ่ายงานี้ท่้� 

เก้�ยวขอ้ง Sodan-การ้ปีร้กึษาหาร้อ้ (โดูยเฉพาะกบััผูู้บั้ังคบัับััญชิา) 

ดูังนี้ั�นี้ Ringi จึงเปี็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งของแนี้วท่าง Ho-Ren-So ซึ่ึ�งดูู

ภายนี้อกเหมอ้นี้กบััการ้ใหเ้กย้ร้ต้คิวามเหน็ี้ของฝึา่ยงานี้ท่้�เก้�ยวขอ้ง 

แต่้แท้่จร้ิงแล่้วก็ค้อ การ้สร้้างให้เกิดูความร้ับัผิู้ดูชิอบัร้่วมกันี้ (ในี้

ญ้�ปีุ่นี้บัร้ิษัท่ส่วนี้ใหญ่ผูู้้บัร้ิหาร้สูงสุดูยังเปี็นี้ผูู้้บัร้ิหาร้ร้ับัจ้าง ท่้�ไม่ไดู้

เปี็นี้เจ้าของ จึงยังไม่ค่อยม้ร้ะบับั CEO ท่้�ต้ัดูสินี้ใจไดู้ร้วดูเร้็ว 

ปีร้ะเดู็นี้นี้้�จะกล่่าวต้่อไปีในี้ฉบัับัหนี้้า) 

Ringi น้ี้� ในี้ดู้านี้หนี้ึ�งเพ้�อสนี้ับัสนีุ้นี้แนี้วคิดูหร้้อร้ะบับัการ้ 

ร้ับัปีร้ะกันี้ความแนี้่นี้อนี้ 100% ซึ่ึ�งเหมาะอย่างยิ�งกับัในี้ยุคท่้�ญ้�ปีุ่นี้

คร้องอำนี้าจท่างเศร้ษฐกิจ แล่ะสินี้ค้า Made-in-Japan เปี็นี้ท่้�

ยอมร้ับัท่ั�วโล่ก ดูังนี้ั�นี้จึงไม่เกิดูแนี้วท่างการ้พัฒ่นี้าผู้ล่ิต้ภัณีฑิ์แบับั 

Trial-and-Error (ล่องผิู้ดูล่องถึกู) ซึึ่�งเปีน็ี้สิ�งท่้�ดูท้่้�ท่ำใหไ้มเ่กดิูความ

ผู้ดิูพล่าดู แต้เ่ม้�อเข้าสู่ยคุ Globalization ท้่�การ้แขง่ขนัี้ในี้ร้ะดูบััโล่ก

ม้ความรุ้นี้แร้งมากขึ�นี้ การ้เกิดูขึ�นี้ของปีร้ะเท่ศท่้�เล่้ยนี้แบับัญ้�ปีุ่นี้

อย่างจ้นี้ เกาหล่้ใต้้หร้้อไต้้หวันี้ ส่งผู้ล่กร้ะท่บัต่้อการ้พัฒ่นี้า

ผู้ล่ิต้ภัณีฑิ์ของญ้�ปุ่ีนี้อย่างหล้่กเล้่�ยงไม่ไดู้ ร้วมทั่�งการ้เกิดูขึ�นี้ของ

เท่คโนี้โล่ย้ใหม่ ๆ เชิ่นี้ Smart phone ต้่าง ๆ ท่้�ต้้องการ้การ้พัฒ่นี้า

ท้่�ร้วดูเร้็ว ความเชิ้�องชิ้าในี้การ้ต้ัดูสินี้ใจท้่�ต้้องการ้ “การ้ร้ับัปีร้ะกันี้

แนี้่นี้อนี้ 100%” ท่ำให้ญ้�ปีุ่นี้ถึูกแย่งชิิงต้ล่าดูไปีหล่ายอย่าง ไม่ว่า 

Smart phone หร้อ้เคร้้�องใช้ิไฟัฟัา้ต้า่ง ๆ  ท่้�ถึกูเกาหล่ใ้ต้ ้สหรั้ฐอเมริ้กา 

ร้วมทั่�งจ้นี้ชิิงต้ำแหน่ี้งไปี นี้อกจากน้ี้� กล่่าวกันี้ว่า อุต้สาหกร้ร้ม

ร้ถึยนี้ต์้ของญ้�ปีุ่นี้ยังล่่าช้ิาในี้การ้ก้าวสู่ยานี้ยนี้ต์้ไฟัฟ้ัา อาจจะถูึก 

ท่ิ�งห่างจากสหร้ัฐอเมร้ิกา (TESLA) หร้้อจ้นี้ไดู้ เปี็นี้เร้้�องท่้�ต้้องคอย

ดููกันี้ต้่อไปี




