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ระหว่ างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
จัดทําโดย วราพรรณ ชิณวังโส
ผู้บริหารส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 มีนาคม 2554
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
โครงการ Top Management Forum on Asian Dynamism and Global Management (11-RP-07-GEFRM-A) ครัง้ ที่ 27 จัดขึน้ โดยความร่ วมมือของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ ปุ่น
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO) และศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศญี่ปนุ่
(Japan Productivity Center) เป็ นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554 ที่เมืองเกียวโต
้ ้น 31
ประเทศญี่ปนุ่ มีวิทยากรบรรยายจากประเทศญี่ปนุ่ และเกาหลีรวม 8 คน มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการจํานวนทังสิ
คนจากประเทศสมาชิก 18 ประเทศได้ แก่ บังคลาเทศ กัมพูช า ฟิ จิ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน เกาหลี สปป.
ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ศรี ลงั กา ไต้ หวัน ไทย และเวียดนาม โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ APO ที่ดแู ลโครงการ คือ
1. Mr. Sherman Loo
2. Mr. Masaya Amau
3. Ms. Yumiko Yamashita
4. Ms. Akiko Ohara
ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมที่เป็ นระดับผู้บริ หารระดับสูงในองค์กรทัง้ ภาครั ฐ และเอกชนได้ มีโอกาสได้ รับ
ทราบข้ อมูลสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงในระดับโลก การส่งผลต่อการปรัปตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
จะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจการแข่งขันระดับโลก โดยมีการให้ และแลกเปลี่ยน หลักการ
แนวคิด ข้ อมูล รวมถึงมุมมอง ประสบการณ์การบริ หารจัดการระดับโลก ( Global Management ) จากผู้บริ หาร
ระดับสูงสุด และระดับสูงของธุรกิจข้ ามชาติในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ประสบความสําเร็ จ ในหลายมุมมองของการนําพา
ธุรกิจไปสูค่ วามสําเร็จ
องค์ความรู้ แนวคิดที่ได้ จากโครงการมี 3 ประเด็นหลักดังนี ้
2.2 องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการฟั งบรรยาย ในหัวข้ อเกี่ยวกับสถานะความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค และระหว่างประเทศในกลุม่ ประเทศภูมิภาคเอเชียเช่น ข้ อตกลงด้ านการค้ าเสรี ความตกลงหุ้นส่วน
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เศรษฐกิจที่ใกล้ ชิดกันระหว่างประเทศ (Economic Partnership Agreement ) เป็ นต้ น รวมถึงแนวคิดที่ได้ จากรับ
ฟั งการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในด้ านการบริหารจัดการระดับโลกที่เป็ น best
practices และที่สร้ างสรรค์ของประเทศญี่ปนุ่ และในกลุม่ ประเทศสมาชิก APO อื่นๆ ในด้ านการกําหนดกลยุทธ์
กระบวนการสร้ างคุณค่าทางธุรกิจ (Value - Creating Process) ภาวะผู้นําของผู้บริหารที่จะนําพาองค์กรสู่
ความสําเร็จระดับโลก ซึง่ มีสาระสําคัญแยกตามหัวข้ อได้ ดงั นี ้
การบรรยายเรื่ อง “Asian Diversity and Dynamism of Innovation Management “ โดย Dr.
Yoshiya Teramoto , Professor of Waseda Business School , Graduate School of Commerce
Waseda University
วิทยากรได้ นําเสนอสามเหลี่ยมศักยภาพสําหรับอนาคตเอเชียที่น่าสนใจดังนี ้

โดยในอนาคตที่มองจากปั จจุบนั ไปอีกประมาณ 40 ปี ข้ างหน้ า (ค.ศ. 2050) กลุม่ Emerging countries ในภูมิภาค
เอเชียที่ประกอบด้ วยประเทศจีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน บังคลาเทศ โดยเป็ นกลุม่ ประเทศ
ที่มีกําลังหลักในการบริ โภคที่สงู ถึง 940 ล้ านครัวเรื อนในปี 2010 ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสามปั จจัยหลักที่กระตุ้นให้ เศรษฐกิจ
เติบโตนอกเหนือจากอีก 2 ปั จจัยคือ การเพิ่มขึ ้นของการสะสมทุน การเพิ่มขึ ้นของนวัตกรรมการผลิต โดยที่ใน
ศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมจะอยูใ่ น 4 ด้ านคือ
ั นาการตังแต่
้
FORD Model T ในปี 1908 – 1927
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น รูปแบบรถยนต์ที่มีวิวฒ
จนมาถึงแบบรถประหยัดพลังงานแบบ NANO ในปี 2009
2) นวัตกรรมกระบวนการ ที่มีพฒ
ั นาการแบบสายการผลิตที่เป็ นระบบ Assembly line ที่เป็ นการผลิต
ในอดีตแบบ Mass Production ที่แบ่งแรงงานให้ ผลิตแยกแต่ละชิ ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ และต้ องมีการบริ หารจัดการ
สินค้ าคงคลัง มาเป็ นแบบ Cellular Manufacturing ที่มีการผลิตแยกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ใช้ แรงงานที่ผลิตแบบ
เป็ นเสร็จออกเป็ นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป และผลิตตามปริมาณคําสัง่ เท่านัน้ จึงไม่ต้องบริหารสินค้ าคงคลัง
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3) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ เช่น การให้ บริการแบบ value creation ของสายการบินสิงคโปร์ และ
KOMTRAX ที่เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารไร้ สายที่มีการออกแบบรูปแบบของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันในทุก
ด้ านที่มีระบบการดําเนินการที่ต้องเชื่อมโยงกันกว่า 200,000 ระบบเป็ นต้ น
4) นวัตกรรมทางสังคม เช่น GRAMEEN Bank ในบังคลาเทศที่เป็ นธนาคารเพื่อผู้ยากไร้ แห่งแรกของโลก
เป็ นต้ น
จุดแข็งที่จะทําให้ เอเชียมีการเติบโตอย่างมีศกั ยภาพในอนาคตคือความหลากหลายในหลายมิติ ซึง่ ความ
หลากหลายนี ้จะนําไปสูก่ ารเพิ่มขึ ้นของโอกาสที่จะรวมฐานองค์ความรู้ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น ซึง่ ยิ่งมีความแตกต่างมาก
ส่วนผสมของแต่ละความแตกต่างก็จะยิ่งมีหลายมิติมากขึ ้นที่จะก่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้
การบรรยายเรื่ อง “Japan’s EPA/FTA and Regional Economic Integration Policy “ โดย Mr.
Kazutoshi SHIMURA , Deputy Director, Economic Partnership Division , Trade Policy Bureau, Ministry
of Economic, Trade and Industry of Japan.
วิทยากรได้ บรรยายให้ ทราบถึงสถานะ และความคืบหน้ าในนดยบายการค้ าของญี่ปนทั
ุ่ ง้ Economic
Partnership Agreement : EPA และ Free Trade Agreement :FTA โดยขอบเขตการค้ าของญี่ปนแบ่
ุ่ งเป็ น 3
ระดับคือ 1.ระดับความร่วมมือ 2. ระดับการอํานวยความสะดวกด้ านการค้ า การลงทุน และ 3.ระดับการเปิ ดเสรี
ทางการค้ า การลงทุน
โดยความร่วมมือด้ าน EPA จะอยูใ่ นกรอบ 3 ด้ านคือ
1. การหมุนเวียนโดยเสรี ของสินค้ า บริการ และทรัพยากรบุคคล
2. สิง่ อํานวยความสะดวก และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
3. การพัฒนาที่มนั่ คง และยัง่ ยืนโดยให้ เกิดความร่วมมือในหลายพื ้นที่
ุ่ บประเทศต่างๆทังในระดั
้
บ Bilateral และ
ความร่วมมือด้ าน EPA และ FTA ของญี่ปนกั
Multilateral ได้ ดําเนินการอย่างเป็ นระบบและมีสถานะที่มีความคืบหน้ าเป็ นลําดับทัง้ ASEAN – Japan และ
ุ่ บเกาหลีใต้ ที่
Bilateral ระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บอินเดีย ญี่ปนกั
ุ่ บออสเตรเลีย สําหรับญี่ปนกั
ุ่ บจีนยังไม่ได้ เริ่ มศึกษา ญี่ปนกั
สถานะล่าสุดได้ ยตุ ิการเจรจาก่อน ประเด็นที่น่าสนใจคือการขยายความร่ วมมือระหว่างเอเซีย – แปซิฟิค ที่เป็ น
แหล่งทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญที่สดุ ของญี่ปนุ่
สําหรับด้ าน International Investment Agreements ( IIAs) ญี่ปนได้
ุ่ วางกลยุทธ์ที่เริ่มจากการ
วางพื ้นฐานการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ทังในยุ
้ โรปตะวันออก และอเมริ กาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา นอกจากนี จ้ ะเร่ งให้ มีการเจรจาในระดับ
Bilateral อย่างเป็ นรูปธรรมอีกทังให้
้ ความสําคัญกับการแข่งขันด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ซึง่ สิ่งเหล่านี ้
ทางการญี่ ปุ่นจําเป็ นต้ องให้ การสนับสนุนและคุ้มครองบริ ษัทข้ ามชาติในการลงทุนขยายุรกิจ นอกจากนี ้รัฐบาล
ญี่ปนได้
ุ่ กําหนดแผนภูมิการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการขนส่ง และให้ ความสําคัญกับการยืดหยุ่นในด้ าน
การเจรจาต่อรอง และกําหนดท่าทีในการตัดสินใจที่ชดั เจนในการเจรจาระดับทวิภาคี

e11RP07FRMTMF-WarapanC25Mar11

หน้ า 3 ของ 10

การบรรยายเรื่ อง “Korea ‘s FTA Policy” โดย Mr. Insang HWANG , Director of FTA Policy and
Planning, Ministry of Foreign Affairs and Trade , Korea
เกาหลีมีนโยบายที่จะทําข้ อตกลง FTA กับหลายประเทศที่สําคัญคือ สหภาพยุโรป ชิลี European
เหตุผลหลักคือความสําเร็ จของการ
Free Trade Association (EFTA) สิงคโปร์ สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่
รวมกลุม่ ของ EU NAFTA MERCOSUR และ ASEAN อย่างไรก็ตามการเจรจาแบบพหุภาคียงั ไม่เป็ นผลสําเร็จ
ด้ วยมีแรงกดดันจากกลุ่มธุรกิจที่มีฐานการผลิตในประเทศที่มีความพร้ อมในการลงทุนต่างประเทศ นโยบาย FTA
ของเกาหลีได้ เปิ ดการเจรจากับชิลีเป็ นประเทศแรกในปี 1998 และได้ มีการพัฒนาสู่ FTA Roadmap ในปี 2003 โดย
เน้ นศักยภาพการเข้ าสู่ตลาดระดับโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกําหนดกรอบด้ านกฎหมาย
และการจัดตังสถาบั
้
นที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มบรรยากาศการทําธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มการดูแลสวัสดิการของผู้บริ โภค
้ อข่าย FTA ในระดับโลกเพื่อเกาหลีขึ ้นโดยการตังเป
้ ้ าหมายจะขยายสัดส่วน
เกาหลีได้ กําหนดกลยุทธ์ในการตังเครื
นํ ้าหนักทางการค้ าจาก 14.6 % ไปถึง 80 % และได้ จดั ทําข้ อตกลงในการพัฒนาคุณภาพการค้ ากับประเทศที่มี
ประเด็นที่ละเอียดอ่อนโดยจัดทําเป็ นระบบการค้ าแบบพหุภาคี (Multilateral Trading System ) สําหรับระดับการ
เปิ ดเสรี ทางการค้ ากับประเทศคู่ค้าสําคัญๆกับเกาหลีมีความก้ าวหน้ ามากโดยจากข้ อมูลสถิติมลู ค่าการค้ าเพิ่มขึ ้น
มากอ่างเห็นได้ ชดั หลังจากเปิ ดเสรี ทางการค้ า (จากอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.6 เป็ นร้ อยละ 37.5 )โดยในรอบ 4
ปี ชิลีมีการนําเข้ าจากเกาหลีสงู ถึงร้ อยละ 60.3 นอกจากนี ้ภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าส่งออกจากเกาหลีไปยังกลุม่
ประเทศ ASEAN สูงขึ ้นถึงร้ อยละ 25.0 จากผลที่เกิดขึ ้นดังกล่าวสามารถกล่าวได้ ว่า FTA Policy ของเกาหลีทําให้
เกิดประโยชน์ขึ ้นอย่างมากในทุกด้ าน
การบรรยายเรื่ อง “Global Management of Tokyo Electron” โดย Mr. Tetsuro HIGASHI, Chairman of
the Board , Tokyo Electron Limited.
บริ ษัทได้ ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อปี ค.ศ. 1963 ประมาณเกือบ 50 ปี แล้ ว จํานวนพนักงานทังหมด
้
10,204 คน (ณ
เม.ย. 2554) สินค้ าที่มียอดจําหน่ายหลักของบริ ษัทคือ Semiconductor โดยมีมคู ่าจําหน่ายเป็ นอันดับสองของ
ตลาดโลก การเจริ ญเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึน้ เป็ นลําดับเนื่ องจากการคิดค้ นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลักซึง่ ตังแต่
้ ปี 2544 ถึงปั จจุบนั ตลาดเอเชียมีฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
อย่างเห็นได้ ชดั จากเดิมที่เน้ นตลาดสหรัฐฯ และยุโรปเป็ นหลัก กลยุทธ์ทางธุรกิจได้ มงุ่ เน้ นการเป็ นบริษัทที่
มีความเป็ นเลิศในระดับโลกโดยให้ ความสําคัญกับ
1. การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
2. เป็ นผู้นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก
3. เน้ นการลงทุนในพลังงานใหม่
การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรจึงเน้ นด้ าน Innovation Growth และ Environment โดยด้ านนวัตกรรม
บริ ษัทมีบทบาทหลักในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ เน้ นให้ ประชากรโลก
มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตด้ วยการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้ มีความก้ าวหน้ าเพื่อให้ เกิดพัฒนาการ
ทางสังคม สําหรับการทําธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมนัน้ บริ ษัทไม่ได้ มีส่วนร่ วมในการลดภาระด้ านสิ่งแวดล้ อม
โดยตรง แต่จะมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมระดับโลก
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การเปลี่ยนแปลงจากสังคมในศตวรรษที่ 20 ที่เน้ นด้ านการปฏิรูปอุตสากรรม การผลิตเชิงปริ มาณ การ
กําหนดมาตรฐานที่มีวิชาชีพเฉพาะ ไปสูศ่ ตวรรษที่ 21 ที่เน้ นการเกิดคุณค่าใหม่ ( New value ) ที่เน้ นนวัตกรรม
เทคโนโลยีแบบองค์รวมที่สามารถทํางานในฟั งก์ชนั่ งานที่หลากหลาย เพื่อรองรับกลุม่ ผู้บริ โภคในประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่ (Emerging countries)
การบรรยายเรื่ อง “Global Strategy and Manufacturing of Nambu” โดย Mr. Kazushi NOMURA,
President , NAMBU CO., LTD
บริ ษัทได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1955 ทําธุรกิจด้ านการผลิต และจําหน่ายกระบอกสูบไฮโดรลิคสําหรับ
แม่พิมพ์ฉีดหล่อ (Die casting) และการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก และกระบอกสูบแบบหมุนที่ใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็ก นโยบายของบริ ษัท มุ่งเน้ น การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ ปรั บปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ว ย
ความคิดสร้ างสรรค์ให้ ดีที่สดุ และเป็ นชันนํ
้ าของโลก โดยไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยมีเป้าหมายที่
จะทําให้ ลกู ค้ าพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีสาขาทังยุ
้ โรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย
้ นให้ พนักงานเกิดความรู้สกึ รัก และผูกพันกับ
การบริ หารจัดการในการดูแลพนักงานในแต่ละท้ องถิ่นนันเน้
องค์กร โดยเน้ นการมอบหมายอํานาจ การสื่อสารที่ดีและใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายบริ หาร และพนักงานท้ องถิ่น ให้
ความสํ า คัญ กับ การพัฒ นาบุค ลากร การปรั บ ปรุ ง ค่า ตอบแทนในโอกาสที่ เ หมาะสม สร้ างบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้ อ มที่ ส ะดวกสบาย ทํ า ให้ พ นัก งานมี แ รงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ องค์ ก รโดยการตัง้ เป้ าหมาย
รายบุคคลที่เหมาะสมกับทักษะ นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีกิจกรรมที่ทําให้ พนักงานกระฉับกระเฉง เช่น การจัดเลี ้ยง
ฉลองวันเกิด การแข่งขันกีฬา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ด้ านการบริ หารจัดการโรงงานเน้ นนโยบาย 5 S ( Seiri = สะสาง
, Seiton = สะดวก , Seiso = สะอาด, Seiketsu = สุขลักษณะ , Shitsuke = สร้ างนิสยั ) และหลีกเลี่ยง 3 K (
Kitsui = ยุง่ ยาก , Kitana = สกปรก , Kiken = อันตราย )
การบรรยายเรื่ อง “ MOL ‘s Global Management” โดย Mr. Akimitsu ASHIDA , Representative Director,
Chairman of the Board , Chairman Executive Officer, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

บริษัทก่อตังเมื
้ ่อปี ค.ศ. 1884 โดยทําธุรกิจด้ านการขนส่งสินค้ าทางเรื อระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นธุรกิจ
สําคัญที่สดุ ด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโลกโดยการค้ าระหว่างประเทศที่มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้น
ในช่วง 10 ปี โดยจากร้ อยละ 25 ของ GDP ในปี 2543 เป็ นร้ อยละ 30 ในปี 2554 สินค้ าหลักที่ขนส่งทางเรื อคือ
นํ ้ามันดิบ แร่เหล็ก รถยนต์ รถบรรทุก และถัว่ เหลือง โดยปั จจุบนั MOL มีเรื อขนส่งสินค้ ามากที่สดุ ในโลก
แบ่งเป็ นเรื อบรรทุกคอนเทนเนอร์ เรื อบรรทุกรถยนต์ เรื อแท็งเกอร์ บรรทุกของเหลว เรื อบรรทุกก๊ าซธรรมชาติเป็ น
รูปแบบเหลว เรื อบรรทุกถ่านหิน เรื อบรรทุกหินเหล็ก เป็ นต้ น ที่ผา่ นมาแม้ วา่ ปั จจุบนั ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่
ค่อนข้ างรุนแรงจะมีผลกระทบกับบริษัทบ้ าง แต่การที่ MOL มีเรื ออยูห่ ลากหลายประเภท บางประเภทถือว่ายังดีอยู่
โดยภาพรวมผลประกอบการของบริษัท ไม่ได้ รับผลกระทบมากนัก จากนี ้ไปอีก 1 ปี ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดี
แต่เชื่อว่าจะสามารถเติบโตขึ ้นมาได้ อีก เพราะประชากรโลกเติบโตอยูต่ ลอด การเคลื่อนไหวของสินค้ าต้ องเติบโตไป
ด้ วย ทาง MOL จึงมีการลงทุนในสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ และมีการขยายธุรกิจทุกปี จะสร้ างเรื อใหม่ประมาณ
70 ลํา ใช้ เงินลงทุนประมาณ 40,000 ล้ านเยน
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ด้ านการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่มีสาขาอยูห่ ลากหลายแห่งทัว่ โลก พนักงานมีความหลากหลายทัง้
ด้ านเชื ้อชาติ วัฒนธรรม บริษัทได้ จดั MOL POWER Program มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างทีมงาน MOL ที่แข็งแกร่ง
พนักงานทุกระดับตังแต่
้ แรกเข้ าจะต้ องช่วง 1- 2 ปี แรกจะเป็ นการหมุนเวียนงานด้ านบริหารจัดการที่หลากหลาย
เพื่อให้ รอบรู้งานทุกด้ านของบริษัททังด้
้ าน การบริ หารการค้ า การตลาดต่างประเทศ การบริหารผลตอบแทน และ
การบริหารจัดการทัว่ ไปในกิจการเดินเรื อขนส่งสินค้ า หลังจากนันในปี
้ ที่ 3 และ 4 ต้ องมีการหมุนเวียนไปประจํา
สาขาอื่นเพื่อเรี ยนรู้ความแตกต่างด้ านภูมิศาตร์ นอกจากนี ้ผู้บริหารระดับสูงได้ ให้ ความสําคัญกับการสื่อสารให้ คน
ในองค์กรได้ เข้ าใจนโยบายของบริษัทได้ อย่างทัว่ ถึง และไม่บกพร่องจากการสื่อสารที่ต้องถ่ายทอดตามลําดับการ
ั ้ ใ่ นแต่ละทวีป เพื่อพบปะ
บังคับบัญชา ดังนันผู
้ ้ บริหารระดับสูงขององค์กรจึงมีหน้ าที่เดินทางไปทุกสาขาที่ตงอยู
พูดคุยในลักษณะ CAN-DO Meeting เป็ นลักษณะการประชุมแบบไม่เป็ นทางการเพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ให้
ข้ อมูลย้ อนกลับโดยตรงกับผู้บริหาร เพื่อประโยชน์ในการกําหนดแผนงาน และกลยุทธ์ขององค์กรในอนาคต การ
จัดประชุมเพื่อพบปะโดยตรงกับพนักงานเป็ นการผลักดันให้ ระดับบริหารได้ มีสว่ นร่วมเข้ าใจในบรรยากาศการ
ทํางานในแต่ละธุรกิจ และสามารถเข้ าถึงปั ญหาได้ อย่างชัดเจน ดังนันหากพนั
้
กงานคนใดไม่มีการให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับก็จะถูกพิจารณาจากองค์กรว่าไม่มีศกั ยภาพ และไม่ได้ ทําประโยชน์ต่อองค์กร และ โดยเฉลี่ยแล้ วระดับ
บริหารต้ องเดินทางเพื่อการประชุมแบบนี ้ 37 ครัง้ ต่อปี
การบรรยายเรื่ อง “Japanese Food Culture to the world OOTOYA’s Global Strategy” โดย Mr. Hisami
MITSUMORI,President, OOTOYA CO., LTD.
บริ ษัท ทําธุรกิ จด้ านร้ านอาหาร ก่อ ตัง้ เมื่อปี 1983 มี สาขาทัง้ ในญี่ ปุ่นและต่างประเทศ (ไทย ไต้ หวัน
้ ้น 938 คน (ณ มี.ค.
ฮ่องกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ) รวมทังสิ
้ ้น 277 สาขา (ข้ อมูล ณ ม.ค. 2554) มีพนักงานทังสิ
2553) บริ ษัทมีหลักการดําเนินธุรกิจที่ม่งุ ส่งเสริ มสุขภาพพลานามัยของลูกค้ าผ่านการให้ บริ การด้ านอาหารที่มี
คุณภาพดี โดยมีการควบคุมคุณภาพของสินค้ าที่ใช้ ในการประกอบอาหาร พัฒนาพนักงานโดยการให้ ความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องมาตรฐานการผลิต การประกอบอาหารที่คํานึงถึงสุขอนามัย และประโยชน์จากวัตถุดิบที่ใช้ ประกอบ
อาหารโดยเฉพาะเนื ้อปลาที่สงั่ ตรงจากประเทศญี่ปนุ่ และให้ ความสําคัญกับขันตอนการทํ
้
าอาหารที่ได้ มาตรฐาน
การควบคุมอุณหภูมิ การรักษาความสะอาดของครัว และการปรุ งอาหาร จุดเด่นของบริ ษัทคือการทําครัวแยก
ตามสาขาผลิตตามคําสัง่ ไม่มีการสร้ างครัวแบบศูนย์กลางผลิตอาหารแบบเน้ นปริ มาณ แล้ วกระจายอาหารสู่
สาขาต่างๆ นอกจากนี แ้ ล้ วปั จจัยสําคัญในการทําธุรกิจนี ค้ ือการเลือกทําเลที่ตงั ้ ที่เหมาะสม การศึกษาวิจัยใน
้
และผู้มีรายได้ สงู
รสนิยมของผู้บริโภค ซึง่ ส่วนใหญ่ลกู ค้ าในท้ องถิ่นที่เป็ นระดับชนชันกลาง
กลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจในระยะต่อไปจะเสนอเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบที่ต้นทุนไม่สงู แต่ยงั คงรักษา
ระดับคุณภาพได้ ตามมาตรฐาน และขยายการให้ บริ การส่งตรงถึงที่ ( Delivery service)เพื่อขยายฐานลูกค้ าให้
มากขึ ้น
การบรรยายเรื่ อง “Evaluation of Corporate Management through Global Dynamism” โดย Professor
Shigemi YONEYAMA , National Graduate Institute for Policy Studies.
วิทยากรได้ ศกึ ษา และเขียนหนังสือเรื่ อง Persistence and transcendence : Case study of
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Asian โดยรวบรวมแนวคิดการบริหารจัดการของบริษัทข้ ามชาติชนนํ
ั ้ าในหลายประเทศเช่น Toyota Motor (ญี่ปน)
ุ่
TATA (อินเดีย) HSBC (ฮ่องกง/อังกฤษ) Singapore Airline (สิงค์โปร์ ) เป็ นต้ น โดยผลจากการศึกษาพบว่าแต่ละ
ธุรกิจล้ วนแต่มีการกําหนดกลยุทธ์ด้านการบริ หารจัดการที่ซบั ซ้ อนขึ ้น โดยมีการปรับตัวให้ มีความยืดหยุ่นต่อปั จจัย
ที่มีความหลากหลายของแต่ละประเทศ ที่มีการปรับให้ เหมาะสมกับบริ ษัทที่ทําธุรกิจระดับโลก โดยมีรูปแบบการ
บริ หารจัดการแบบองค์ รวมที่ ยืดหยุ่นและมีประสิทธิ ภาพ เช่น การมี ระบบการบริ หารจัดการแบบผสมผสาน
ระหว่างการบริ หารแบบรวมศูนย์กับการบริ หารแบบกระจายอํานาจความรับผิดชอบ (HSBC) หรื อการมีระบบ
บริ หารที่มีมาตรฐานระดับโลกที่ตะหนักถึงความต้ องการในแต่ละท้ องถิ่น และคํานึงถึงปั ญหาที่แตกต่างกันของแต่
ละประเทศ ในด้ านภาวะผู้นํานันจะสร้
้
างความสมดุลระหว่างภาวะผู้นําแบบ “Self - confidence” สู่ “Openmindedness”เพื่อรับฟั งความคิดเห็นพนักงานในระดับต่างๆให้ มากขึ ้น
้ ดจากความจําเป็ นที่จะต้ องดําเนินธุรกิจสูค่ วามเป็ นสากล
การกําหนดกลยุทธ์สรู่ ะดับความเป็ นสากลนันเกิ
ภายใต้ แนวคิด ADDING ( Ghemawat,2007) โดย
A = Adding volume
D = Decreasing costs
D = Differentiating / Increasing Willing to Pay ( WTP)
I = Improving industrial attractiveness
N = Normalizing risk
G = Gaining Knowledge ( ในด้ านองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยี การตอบสนองความต้ องการของตลาด
ใหม่ การสร้ างความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กบั ธุรกิจ)
โดยแนวคิดดังกล่าวจะอยู่ในหลักการของการสร้ างนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ในลักษณะผสมผสานให้ เกิด
คุณค่าสูงสุด สิ่งที่น่าสนใจคือการนําเสนอกลยุทธ์ แบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional strategy) ไปสู่การกําหนดกล
ยุทธ์ตามความหลากหลายของตลาดมากขึ ้น ( Meta- national strategy)โดยที่ Transitional strategy จะเน้ นการ
ผสมผสานของประสิทธิภาพของการทําธุรกิจระดับสากลกับการตอบสนองประโยชน์ของธุรกิจระดับท้ องถิ่น
้ ลําดับขันดั
้ งนี ้
การกําหนดกลยุทธ์ระดับโลกนันมี
Reverse Innovation : พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขายสิ นค้า และบริ การในประเทศแบบ incountry , for the world เพื่อมุ่งสู่ ความแพร่ หลายในระดับโลก เช่น Nestle ได้ผลิต
Maggi noodle ที่ไขมันน้อย และต้นทุนตํ่าออกจําหน่ายในประเทศที่กาํ ลังพัฒนา เช่นตลาด

อินเดีย และขยายสู่ประเทศที่มีรสนิยมการบริ โภคเดียวกันที่ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ เป็ นต้น

Local Innovation : พัฒนาผลิตภัณฑ์ และขายสิ นค้า และบริ การ แบบ in-country ,
for-country นวตกรรมของสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั ความต้องการภายในประเทศเป็ นหลักโดยอาจมี

ความแตกต่างในตลาดแต่ละท้องถิ่นในประเทศ

Glocalization : การปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การที่ผลิตออกจําหน่ายทัว่ โลก ให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน
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Globalization : ธุ รกิจผลิตสิ นค้าแบบประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และขาย

สิ นค้าและบริ การไปตลาดโลก นวตกรรมของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจากในประเทศ เมื่อพัฒนาจนมี
คุณภาพดีแล้วมีการกระจายสิ นค้าไปยังตลาดโลก
กลยุทธ์ ธุรกิจระดับโลกสําหรับประเทศเศรษฐกิจใหม่ควรมีการคิดค้ นนวตกรรมจากผลิตภัณท้ องถิ่น ซึ่ง
ต้ องอาศัยเทคโนลี มาช่วยให้ มีการพัฒนาคุณภาพในระดับ ก้ า วหน้ าจากการผลิตสิน ค้ า ที่ ลอกเลียนแบบ โดย
ั นาแล้ วได้ ให้ ความสําคัญกับ
พยายามขจัดจุดด้ อย และเพิ่มจุดแข็งของสินค้ าให้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ประเทศที่พฒ
การสร้ างความมีสว่ นร่วมของประชาชนกับธุรกิจด้ วย
วิทยากรได้ กล่าวถึงการกําหนดกลยุทธ์ของประเทศญี่ปนในระยะยาวถึ
ุ่
งปี ค.ศ.2020 ไว้ วา่
1. พัฒนาให้ nominal growth และ real growth อยู่ที่ระดับ 3% และ 2 % ตามลําดับ (ปี 2010 อยู่ที่
ระดับ 1%)
2. กระตุ้นให้ ระดับราคาผู้บริ โภคเพิ่มขึน้ เป็ นบวกให้ ได้ ภายในปี 2011 จากปั จจุบนั ที่มีค่าติดลบ (ใน
รอบ 20 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นระดับ 0 % )
3. รักษาระดับอัตราการว่างงานอยูท่ ี่ 3- 4 % (ปั จจุบนั อยูท่ ี่ระดับ 5 %)
ทังนี
้ ้ได้ กําหนดกลยุทธ์ของประเทศเป็ น 7 ข้ อคือ
ด้ านการเจริญเติบโตเป็ นตัวนําในการกําหนดนโยบาย และมาตรการด้ านความต้ องการ โดยมีกลยุทธ์ 4 ข้ อคือ
1. นวตกรรมด้ านพลังงานและสิง่ แวดล้ อม (Green Innovation)
2. นวตกรรมด้ านคุณภาพชีวิต (Life Innovation)
3. เน้ นการเข้ าสูโ่ อกาสการค้ า การลงทุนในตลาดเอเซีย
4. การเป็ นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และให้ ความสําคัญกับการฟื น้ ฟูท้องถิ่นของญี่ปนุ่
ด้ านการเจริ ญเติบโตเป็ นตัวนําในการกําหนดนโยบาย และมาตรการด้ านปริมาณ โดยมีกลยุทธ์ 3 ด้ านคือ
5. การเป็ นประเทศที่มีฐานการพัฒนาที่ใช้ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
6. การจ้ างงาน และการพัฒนาบุคลากร
7. ส่งเสริมการเจริ ญเติบโตของภาคการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน และตลาดซื ้อขายสินค้ า)
2.3 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการศึกษาดูงาน
โครงการได้ จดั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาได้ ดงู านที่บริ ษัท OMRON ที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เมืองเกียวโตโดยผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทเกี่ยวข้ องกับการผลิตชิ ้นส่วน และอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
้ ่อปี ค.ศ. 1933 ปั จจุบนั มีสว่ นแบ่งตลาด 40% ส่งออก
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพเป็ นต้ น บริษัทก่อตังเมื
จําหน่ายกว่า 80 ประเทศทัวโลก
้
ทังยุ
้ โปตอนกลาง อเมริกาเหนือ จีน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค การกําหนด
เป้าหมาย และวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทคือ การทําธุรกิจที่ตระหนักถึงอนาคต "Sensing Tomorrow." ซึง่ จะทําให้ ธุรกิจ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนมัน่ คง และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้ มีนโยบายรับผู้พิการทางร่างกายที่
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พอจะสามารถทํางานให้ กบั บริษัทได้ โดยเริ่มในปี ค.ศ. 2000 ที่บริ ษัทได้ นําเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมถึง
นโยบายดังกล่าว เพื่อจะได้ ขอรับการสนับสนุนด้ านสวัสดิการ และการจัดหาเครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับผู้พิการซึง่ ต้ องออกแบบเป็ นพิเศษให้ เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อให้ สามารถทํางานให้ ได้ สะดวก และ
ปลอดภัยที่สดุ บริษัทมีความมุง่ มัน่ ในเรื่ องนี ้สูงมากถึงกับตังปณิ
้ ธานการทําธุรกิจไว้ วา่ จะทําธุรกิจที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู ต่อสังคม และคํานึงถึงประชาชนเป็ นลําดับแรก โดยสะท้ อนให้ เห็นจากโครงสร้ างพนักงานที่เป็ นผู้
พิการมีจํานวน 111 คนจากทังสิ
้ ้น 173 คนคิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 64.2 การดูงานที่บริษัทแห่งนี ้เป็ นที่ประทับใจ
ผู้เข้ าร่วมสัมมนามาก นับเป็ นตัวอย่างที่ดีมากของการทําธุรกิจที่ไม่เพียงแต่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เท่านัน้ แต่ยงั แสดงให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ตอ่ สาธารณด้ วยว่าได้ มีการให้ โอกาสแก่ผ้ พู ิการในการทํางานกับบริษัท
อย่างแท้ จริง
2.4 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion)
สรุปประเด็นที่ได้ สาระและเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือได้ รับฟั งข้ อคิดเห็น และ
มุมมองที่เป็ นประโยชน์ตามประสบการณ์ ที่แต่ละคนได้ รับ ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มมีความประทับใจในการได้ มีโอกาส
รับทราบการกําหนดกลยุทธ์ ของบริ ษัทที่ทําธุรกิจระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่ได้ รับฟั งโดยตรงจากผู้บริ หารระดับสูงสุด
ขององค์กรในการกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารท่ามกลางสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง แต่ยงั คงต้ องให้ สามหารถเป็ น
ธุรกิจที่อยู่ในระดับโลกได้ อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้ยังมีแนวคิดด้ านผลดีของการมีแนวคิด มุมมองที่หลากหลายจะ
ก่อให้ เกิดคุณค่าด้ านนวตกรรมที่จะทําให้ ธุรกิจมีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง หรื อสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของตลาดได้ มากขึน้ โดยเฉพาะตลาดเศรษฐกิจใหม่ในกลุ่มเอเซียมีความน่าสนใจ เป็ นตลาดที่มีศักยภาพทัง้
ปั จจุบนั และในอนาคต
ด้ านการบริ หารจัดการ ได้ เรี ยนรู้ แนวคิดในการบริ หารจัดการของธุรกิจระดับโลกที่คนในองค์กรล้ วนแต่มี
วัฒนธรรมที่ผสมผสาน หลากหลาย ดังนันการบริ
้
หารจัดการทรัพยากรบุคคลถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่องค์กรให้ ความ
สนใจ และลงทุนเป็ นอย่างมาก โดยที่ทกุ กลุม่ ประทับใจมากกับสไตล์การบริ หารของบริ ษัท MOL ที่จดั ให้ มี CAN
_DO Meeting ที่สนับสนุนให้ คนในองค์กรได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อพัฒนาองค์กร
ให้ มีความก้ าวหน้ าในคราวที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงได้ ให้ เวลา และความสําคัญกับพนักงานในการพบปะเพื่อพูดคุยกับ
ผู้บริหาร
นอกจากนี ้ยังได้ รับทราบสรุปข้ อมูลประสบการณ์ของผู้เข้ าร่วมสัมมนาต่อประเด็นปั ญหา
อุปสรรคในการพัฒนาคนในองค์ กร / แต่ละประเทศ เช่น ความแตกต่า งด้ า นวัฒนธรรม ภาษาที่ หลากหลาย
ข้ อจํากัดด้ านการเงิน และกฎเกณฑ์ของภาครัฐ ความไม่มีเสถียรภาพ และความขัดแย้ งทางการเมือง ระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน และการขาดทักษะ และฝี มือแรงงาน เป็ นต้ น
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
- ได้ สร้ างเครื อข่ายระหว่างผู้เข้ าร่วมสัมมนาที่เป็ นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการประสานงานร่วมกันในอนาคต
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-

ได้ เพิ่มพูนความรู้ เปิ ดโลกทัศน์ทงจากงานศึ
ั้
กษาวัจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการระดับโลก
และประสบการณ์ จ ากวิ ท ยากรที่ ล้ ว นแต่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารระดับ สูง สุด ขององค์ ก รมาให้ แ ง่ คิ ด
ประสบการณ์ที่เป็ นมุมมองที่หลากหลาย
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
ตามบทบาทภาระหน้ าที่ที่รับผิดชอบด้ านการฝึ กอบรม ได้ นําแนวคิดที่ได้ เช่นการ ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าที่ต้องหาให้ ได้ อย่างแท้ จริ งว่าลูกค้ าต้ องการ / คาดหวังอะไร เพื่อพัฒนางานให้ มี
คุณภาพ และมีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ นอกจากนี ้
้
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดําเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
ได้ ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดที่ได้ จากการเข้ าร่ วมสัมมนาให้ เพื่อร่ วมงาน ผู้บงั คับบัญชา และ
ลูกน้ องได้ รับฟั ง และเป็ นแนวคิดที่นํามาใช้ ในการประชุมทีมงานเพื่อกระตุ้นให้ มีการออกความคิดเห็นที่
หลากหลาย เพื่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่มีประโยชน์ และคุณค่าต่อองค์กร
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.5.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดําเนินการ
นําแนวคิด CAN_DO Meeting ไปใช้ ในการสัมมนา และการประชุมภายในส่วนงาน
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กําหนดการฉบับล่าสุด (Program)
Program &
Itinerary.pdf

4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
MOFAT Korea
NAMBU CO LTD
OOTOYA (Mr[1].
(Mr[1]. Insang Hw (Mr[1]. Kazushi No Hisami Mitsumori)

TMF2011-0214-0
TOKYO
216.pdf
ELECTRON (Mr[1]

Prof[1]. Shigemi
Yoneyama.pdf

Waseda Univ.
(Prof. Teramoto).p

4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
Group A.ppt

froup B.pptx

Group C.ppt

Group D.ppt

_______________________________________
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