
July 2022 | No. 307 |

18 TPA news

J-Business Focus

บั
รษิทัี่ Y เป็นซ่ึ่เปอร์มาร์เก็้ตข้นาดก้ลางมีฐ์านทีี่�จงัหวัดั

ไซึ่ตามา ติดก้ับ้ก้รุงโตเก้ียวั มีสู่าข้าเก้ือบ้ 200 สู่าข้า 

มีพิ่นัก้งานรวัมประมาณ์ก้วั่า 10,000 คน (สู่่วันใหญ่เป็นพิ่นัก้งาน 

Part time) ก้่อตั�งมาตั�งแต่ช่วังเมจิ จึงมีอายุประมาณ์ 100 ปี ใน 

ชว่ังเวัลา 4 ปทีี่ี�ผ่า่นมา (ตวััเลข้เมื�อป ี2019) มกี้ำไรเพิ่ิ�มขึ้�นก้วัา่ 10% 

ในแต่ละปี  อีก้ที่ั�ง ประสู่ิที่ธุิภาพิ่ก้ารที่ำงานข้องพิ่นัก้งานก้็เพิ่ิ�มข้ึ�น

ก้ว่ัา 15% เช่นเดียวักั้น โดยเฉพิ่าะอย่างยิ�งก้ารบ้ริหารร้านสู่าข้า

แต่ละสู่าข้าให้แก้่คนรุ่นใหม่ที่ี�มาสู่ืบ้ที่อดก้ารบ้ริหาร 

สู่ิ�งที่ี�สู่ำคัญ คือ ที่ำอย่างไรจึงจะที่ำให้คนรุ่นใหม่แสู่ดง

ควัามสู่ามารถ ศักั้ยภาพิ่ออก้มาให้มาก้ทีี่�สู่ดุ จะสู่ร้างควัามเป็นผ้่่นำ 

(Leadership) ได้อย่างไร  

ก้ารเสู่ริมสู่ร้างบุ้คลาก้รนั�น อาจจะมีภาพิ่ลัก้ษณ์์ทีี่�วั่า 

เป็นก้ารชี�แนะแบ้บ้หนัก้ ๆ เพิ่ื�อให้เกิ้ดควัามอดที่นก็้ได้ ซึึ่�งไม่ใช่

วัิธุีก้ารที่ี�ถ่ก้ต้องอย่างแน่นอน สู่ิ�งที่ี�สู่ำคัญนั�นก้็คือก้ารมอบ้หมาย

ประเด็นปัญหาให้ตัวัเองได้คิดเอง ค้นหาคำตอบ้ด้วัยตัวัเอง บ้ริษัที่ 

Y นี� ได้มีก้ารปรับ้ยุที่ธุศัาสู่ตร์ก้ารบ้ริหารหลายครั�ง มีก้ารเปลี�ยน 

ผ่่้บ้ริหารระดับ้สู่่งที่ี�เป็นที่ายาที่ มีอายุยังไม่มาก้นัก้ ดังนั�น จึงต้องมี 

ก้ารคัดเลือก้บุ้คลาก้รรุ่นใหม่ หรือก้ารผ่ลัดเปลี�ยนที่ีมบ้ริหาร โดยมี 

ผ่่้บ้ริหารที่ี�อายุยังไม่มาก้นัก้ข้ึ�นมาแที่นทีี่�ประธุานบ้ริษัที่คนใหม่

มีอายุเพิ่ียง 37 ปี ในข้ณ์ะเดียวักั้น ระดับ้ผ้่่อำนวัยก้ารฝึ�าย เช่น 

ผ่่อ้ำนวัยก้ารฝึ�ายบ้รหิารบ้คุลาก้รก้ม็อีายเุพิ่ยีง 37 ป ีเชน่ก้นั ผ่่อ้ำนวัย 

ก้ารฝึ�ายข้ายก็้มีอายุไล่เลี�ยกั้น ผ้่่จัดก้ารเข้ตทีี่�ต้องด่แลร้านจำนวัน 

10-12 ร้านก้็มีอายุ 30 ปลาย ๆ ถึง 40 ปี ต้น ๆ เที่่านั�น เพิ่ราะวั่า 

หาก้ที่ี�ผ่่้บ้ริหารระดับ้สู่่งที่ีมีอายุน้อย แต่หาก้ยังมีผ่่้บ้ริหารสู่่วันมาก้

ที่ี�มอีาวุัโสู่ อาจจะที่ำใหม้กี้ารใชอ้ำนาจก้ไ็ด้ ซึ่ึ�งเปน็เรื�องที่ี�หลกี้เลี�ยง

ไมไ่ด ้ถงึแมว้ัา่จะข้อบ้คณุ์ที่มีงานอาวัโุสู่เหลา่นั�น ดงันั�น เปน็เรื�องที่ี�

ยาก้มาก้ ในยุคที่ี�มีก้ารเปลี�ยนผ่่านเช่นนั�น  

ในข้ณ์ะเดียวัก้ัน ก้ารแข้่งข้ันก้็มีควัามเข้้มข้้น ไม่เฉพิ่าะก้ับ้

ค่่แข่้งทีี่�เป็นซึ่่เปอร์มาร์เก้็ตเที่่านั�น แต่ยังต้องแข้่งก้ับ้ร้านสู่ะดวัก้

ซึ่ื�อ หรือร้านข้ายยา ที่ี�เพิ่ิ�มขึ้�นอย่างมาก้ ดังนั�น ก้ารเปลี�ยนระบ้บ้

ก้ารบ้ริหารเช่นนี� จะดีหรือไม่ บ้างที่่านอาจจะมีควัามเสู่ี�ยงสู่่ง แต่

บ้ริษัที่ก้็รับ้ร่้เรื�องนี�อย่่แล้วั  

ในก้ารเสู่ริมสู่ร้างบุ้คลาก้รนั�น สิู่�งทีี่�สู่ำคัญที่ี�สูุ่ดนั�นคืออะไร 

นั�นคือก้ารให้ควัามไว้ัวัางใจให้รับ้ผิ่ดชอบ้ สู่ิ�งทีี่�มอบ้หมายนั�น

ไม่ใช่เฉพิ่าะเรื�องที่ี�ง่าย ๆ เที่่านั�น แต่ต้องเป็นเรื�องที่ี�ยาก้ ๆ นั�นจะ

เป็นก้ารฝึึก้บุ้คลาก้ร ให้พิ่ยายามดึงเอาควัามสู่ามารถข้องตนเอง

ออก้มา ที่ั�งนี�จะต้องไม่ให้เก้ิดควัามก้ลัวัควัามเสู่ี�ยงแล้วัที่้อถอย ถึง

แมว้ัา่จะลม้เหลวัก้ต็าม แตก่้จ็ะเปน็ประสู่บ้ก้ารณ์ ์เพิ่ราะวัา่ ถา้ไมม่ี

ประสู่บ้ก้ารณ์์ด้วัยตัวัเอง ก้็จะไม่เป็นก้ารเรียนร่้ 

รศ.รังสรรค์์ เลิิศในสัตย์์

รองอธิการบดีฝ่่ายบริการวิชีาการ

รักษาการรองอธิการบดีฝ่่ายรับสมัครนักศึกษา

และส่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ี่ปุ ่น

orbusiness@hotmail.com

การสร้างบุุคลากรของบุริษััทขนาดกลางญี่่�ปุุ่�น
กรณี่ซููเปุ่อร์มาร์เก็ตขนาดกลาง



July 2022 | No. 307 |

TPA
news

19

TPA news

J-Business Focus

บ้ริษัที่ได้ตั�งวัิสู่ัยที่ัศัน์ให้ผ่่้บ้ริหารแต่ละคนวั่า จะมุ่งสู่่่ก้าร

เปน็บ้รษิทัี่อนัดบั้หนึ�งในญี�ปุ�น ซึ่ึ�งจะตอ้งมพีิ่นัธุก้จิก้ารพิ่ฒันาระบ้บ้

โลจิสู่ติก้สู่์สู่ำหรับ้อาหารสู่ด รวัมที่ั�งก้ารวัางก้ลยุที่ธุ์ที่ี�เป็นร่ปธุรรม

ในก้ารพิ่ัฒนาสู่ินค้าที่ี�เรียก้วั่า Private brand (PB-สู่ินค้าที่ี�เป็น 

แบ้รนด์ข้องร้านโดยเฉพิ่าะ มีข้ายเฉพิ่าะที่ี�ร้านเที่่านั�น ไม่มีข้ายที่ี�

อื�น ๆ ที่ั�วัไป เหมือนก้ับ้สู่ินค้าที่ี�เป็น National brand ที่ี�มีข้ายทีุ่ก้ที่ี�

ที่ั�วัประเที่ศัที่ี�มาจาก้ผ่่้ผ่ลิตสู่ินค้า)  

ก้ลยุที่ธ์ุหนึ�ง คือ ก้ารลองให้วัางแผ่นระยะก้ลาง (Middle 

term plan) ระยะเวัลาประมาณ์ 3 ปี โดยตั�งเป็น Project team 

ก้ลยุที่ธ์ุก้ารสู่่งเสู่ริมก้ารตลาดอย่างหนึ�ง คือ โครงก้าร Frequent 

Shoppers Program (FSP) หรือที่ี�เรียก้วั่า ระบ้บ้ Point card ซึ่ึ�ง

แตเ่ดมิ ผ่่บ้้รหิารรุน่เก้า่ไมค่อ่ยเหน็ดว้ัย เพิ่ราะเหมอืนก้บั้ก้ารแข้ง่ข้นั

ก้นัลดราคา ที่ำใหไ้มสู่่ามารถหลดุพิ่น้จาก้สู่งครามราคาได ้แตเ่มื�อ

ไดว้ัเิคราะหพ์ิ่ฤตกิ้รรมผ่่บ้้รโิภคข้องสู่หรฐั์อเมรกิ้าแลว้ั พิ่บ้วัา่ Point 

card เป็นสู่ิ�งที่ี�คาดไม่ได้ในก้ารเชิญชวันให้ล่ก้ค้าซืึ่�อง่ายขึ้�น แต่

ได้วัางแผ่นให้ละเอียดมาก้ข้ึ�นวั่า น่าจะเป็นล่ก้ค้าก้ลุ่มใด และมัก้

จะซึ่ื�อในช่วังเวัลาใด ก้ารวัิเคราะห์โดยข้้อม่ลนี�มีควัามเหมาะสู่ม 

ก้ับ้คนที่ำงานในวััยหนุ่มสู่าวัมาก้ก้วั่าพิ่นัก้งานอาวัุโสู่ เมื�อได้มีก้าร 

วัิเคราะห์ข้้อม่ลก้ารข้ายแล้วั ก้็จะนำมาสู่่่ก้ระบ้วันก้ารไคเซ็ึ่นทีี่� 

หนา้รา้นก้ารข้าย ซึ่ึ�งรวัมที่ั�งก้ารพัิ่ฒนาสู่นิคา้ และก้ารจดัเรยีงสู่นิค้า

ให้มีควัามสู่อดคล้องก้ับ้พิ่ื�นที่ี�อีก้ด้วัย 

อีก้โมเดลหนึ�งก็้คือ ก้ารพิ่ัฒนาร้านก้ลยุที่ธ์ุโดยมอบ้หมาย

ให้ที่ีมงานรุ่นใหม่ ซึ่ึ�งสู่่วันใหญ่เป็นผ่่้จัดก้ารร้าน นั�นคือก้ารพิ่ัฒนา

พิ่ื�นที่ี�ข้ายโดยเริ�มต้นจาก้ศ่ันย์คือก้ารมีสู่ินค้าที่ี�มีราคาปานก้ลาง 

จับ้ต้องได้ เหมาะก้ับ้ก้ารแข้่งข้ันราคาที่ี�รุนแรง ในอีก้ด้านหนึ�ง 

ในพิ่ื�นที่ี�ข้ายปลาสู่ด ก้็สู่ร้างบ้รรยาก้าศัให้เหมือนก้ับ้ตลาดปลา 

สู่ินค้าพิ่วัก้ผ่ัก้สู่ดต่าง ๆ ก้็มีมาก้ข้ึ�น ในข้ณ์ะเดียวัก้ันก้็มีไวัน์นำเข้้า

อกี้ด้วัย ที่ำใหล้ก่้คา้มคีวัามสู่นุก้สู่นานในก้าร shopping ในข้ณ์ะทีี่�

มสีู่นิคา้ในราคาที่ี�จบั้ตอ้งได ้ก้ม็สีู่นิคา้ที่ี�มล่คา่เพิ่ิ�มสู่ง่ ไอเดยีเหลา่นี� 

มาจาก้ที่ีมงานรุ่นใหม่ได้ไปศัึก้ษาร้านค้าปลีก้ที่ี�ยุโรป อเมริก้า 

นอก้จาก้นี�ยังได้นำเอาโครงก้าร EDLP (Everyday low price) 

เข้้ามาใช้อีก้ด้วัย รวัมที่ั�งบ้ริษัที่ยังได้ปฏิิร่ประบ้บ้ก้ารบ้ริหารบุ้คคล

ในก้ารมอบ้หมายให้รับ้ผ่ิดชอบ้ ในข้ณ์ะเดียวัก้ันก้็เป็นก้าร

เน้นให้พิ่นัก้งานได้มีก้ารเรียนร่้ซึ่ึ�งก้ันและก้ัน บ้ริษัที่ได้จัดตั�งระบ้บ้

ก้ารพิ่ฒันาผ่่น้ำ เชน่ คา่ยสู่มัมนาผ่่จ้ดัก้ารรา้น คา่ยสู่มัมนาฝึ�ายจดัซึ่ื�อ 

(Buyer) ค่ายสู่ัมมนา Supervisor ต่าง ๆ เพิ่ื�อให้เรียนร่้ว่ัาก้าร

บ้ริหารร้านจะต้องที่ำอย่างไรบ้้าง ผ่ลลัพิ่ธ์ุก้็คือ ประมาณ์หนึ�ง 

ในสู่ามเข้้าใจดี หนึ�งในสู่ามเข้้าใจพิ่อประมาณ์ อีก้ประมาณ์หนึ�ง

ในสู่าม ไมค่อ่ยจะเข้า้ใจ ผ่่จั้ดก้ารรา้นที่ี�ไมค่อ่ยจะเข้้าใจนั�น จะใหม้ี

ก้ารฝึกึ้งานเพิิ่�มเติม เพิ่ื�อให้ผ่่จั้ดก้ารร้านนี�สู่ามารถถ่ายที่อดแนวัคิด 

ให้พิ่นัก้งานทีี่�ตนเองต้องรับ้ผิ่ดชอบ้นั�นเก้ิดควัามเข้้าใจข้ึ�น นั�นคือ

ปรชัญาบ้ริษทัี่ที่ี�ต้องก้ารสู่ร้างก้ารใช้ชวีัติที่ี�สู่นกุ้สู่นาน และสู่มบ้ร่ณ์์ 

ก้ารทีี่�จะที่ำให้ผ่่จ้ดัก้ารร้านมีควัามเข้า้ใจอย่างดีคอื ก้ารไปศึัก้ษาด่

งานที่ี�ร้านที่ี�ประสู่บ้ควัามสู่ำเร็จเพิ่ื�อนำไปเป็นตัวัอย่างก้ารบ้ริหาร    

บ้ที่บ้าที่ข้องผ่่้จัดก้ารร้านนั�น มี 3 เรื�องใหญ่ ๆ ด้วัยกั้น 

นั�นคือ ก้ารบ้ริหารในฐ์านะผ้่่จัดก้ารร้าน ก้ารวัางก้ลยุที่ธุ์สู่ินค้า 

ที่ี�เรียก้ว่ัา Merchandising (MD) และก้ารเสู่ริมสู่ร้างพิ่ัฒนาผ่่้ใต้

บ้ังคับ้บ้ัญชา  

ในข้ณ์ะเดียวัก้ัน บ้ริษัที่ได้ตัดสิู่นใจร่วัมทีุ่นก้ับ้ยัก้ษ์ใหญ่ 

ซึ่่เปอร์มาร์เก้็ตด้านอาหาร ซึ่ึ�งมีเป้าหมายอย่่ที่ี�ก้ารเสู่ริมสู่ร้าง

พิ่นัก้งานข้องบ้ริษัที่ให้มีควัามแข้็งแก้ร่งขึ้�น ก้ารร่วัมทีุ่นนี� จะต้อง

เรียนร่้วััฒนธุรรมองค์ก้ร รวัมที่ั�งแนวัวัิธุีก้ารบ้ริหารบุ้คลาก้รที่ี� 

แตก้ต่างก้ัน ซึึ่�งแน่นอนจะต้องมีโอก้าสู่ในก้ารแลก้เปลี�ยนข้้อม่ล

ซึ่ึ�งก้ันและก้ัน 

ถึงแม้วั่าบ้ริษัที่จะมีก้ำไรเพิ่ิ�มข้ึ�นก้็ตาม และมีระดับ้สู่่งทีี่�

สู่ร้างควัามตก้ใจในวังก้าร แต่สิู่�งทีี่�เป็นอันตรายก็้คือ “หาก้เป็น 

เช่นนั�นแล้วั บ้ริษัที่ก้็จะเหมือนก้บ้ทีี่�ก้ำลังอย่่ในหม้อน�ำร้อน” (ก้บ้

อย่่ในหม้อน�ำอุ่นทีี่�มีแต่ควัามสู่บ้าย แต่หาร่้ไม่ว่ัาน�ำนั�นก้ำลังจะ

ร้อน และก้ลายเป็นน�ำเดือดในอนาคต ก้บ้ก็้จะถ่ก้ต้มในหม้อน�ำ

ร้อน หรือพิ่่ดอีก้นัยหนึ�ง คือ หลงระเริงใน Comfort zone หาร่้ 

ไม่ว่ัาควัามลำบ้าก้ก้ำลงัจะมาเยอืน) บ้รษิทัี่เตบิ้โตข้ึ�นโดยไม่เคยผ่จญ 

ก้ับ้ควัามยาก้ลำบ้าก้เลย ที่ำให้พิ่นัก้งานเก้ิดควัามประมาที่ บ้ริษัที่

เองก้็เหมือนก้ัน มีบ้รรยาก้าศัเหมือนครอบ้ครัวั ทีุ่ก้คนรัก้กั้นดี 

ในข้ณ์ะเดียวักั้นก็้มข้ี้อแก้้ตัวัได้ง่าย ๆ  เกิ้ดควัามประมาที่เก้ดิข้ึ�นได้ง่าย

บ้รรยาก้าศัข้องบ้รษิทัี่ที่ี�มคีวัามอบ้อุน่นั�นเปน็สู่ิ�งที่ี�จำเปน็ แต่

เมื�อก้ารแข่้งขั้นมีควัามรุนแรงข้ึ�น ควัามเข้้มงวัดก็้เป็นสู่ิ�งทีี่�จำเป็น  

ในข้ณ์ะเดียวัก้ัน บ้ริษัที่ทีี่�มาร่วัมหุ้นนั�นก็้มีบุ้คลาก้รทีี่�เพิ่ียบ้พิ่ร้อม 

ผ่่้บ้ริหารเองก็้มีประสู่บ้ก้ารณ์์ทีี่�หลาก้หลาย ผ่่้บ้ริหารที่ั�งหลายข้อง

บ้ริษัที่ควัรจะไปเรียนร่้อย่างมาก้

แนวัคิดข้องบ้ริษัที่เก้ี�ยวัก้ับ้ควัามเป็นผ่่้นำนั�น ก้็คือ ผ่่้นำจะ

ตอ้งเป็นผ่่ที้ี่�ได้รบั้ก้ารยอมรับ้จาก้คนรอบ้ข้า้งว่ัา “คน ๆ  นี�เหมาะสู่ม

ที่ี�จะเปน็ผ่่น้ำ” หรอืวัา่จะตอ้งมกี้ารใชช้วีัติ ปรชัญา พิ่ฤติก้รรมปรก้ติ

ที่ั�วัไปข้องควัามเป็นมนุษย์ มีควัามเป็นเลิศั  ดังนั�น คน ๆ นั�น จะ

ตอ้งสู่ร้างบุ้คลิก้ และมีควัามพิ่ยายามอย่างต่อเนื�องใหเ้ป็นทีี่�ยอมรบั้ 

ให้ได้ ปัญญาหรือ Intelligence นั�นเป็นสู่ิ�งที่ี�สู่ำคัญ แต่นั�นจะต้อง

เปน็ควัามเอื�ออาที่ร และควัามเอาใจใสู่่ตอ่ผ่่อ้ื�น นั�นจะต้องเป็นพิ่ลัง

ในก้ารเปลี�ยนแนวัที่างที่ี�ตนเองมุ่งหมายให้เป็นคำพิ่่ดที่ี�เข้้าใจได้ 

ง่าย ๆ เพิ่ื�อให้บุ้คคลรอบ้ข้้างเข้้าใจ และยอมรับ้ด้วัย


