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เป้าหมาย
ที่ส�าคัญอันหนึ่งของบริษัทญี่ปุ ่นที่ไป

ลงทุนในต่างประเทศ ที่นอกจากขยาย

ตลาดในประเทศนั้นๆ แล้ว คือ การที่ประเทศเหล่านั้น มีแรงงานมาก 

และราคาถูก นั่นเอง แต่ปัจจุบันน้ี หาได้เป็นเช่นน้ันไม่ ไม่ว่าใน

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเซีย หรือแม้แต่ยุโรป ทั่วโลก บริษัทญี่ปุ่น 

ประสบปัญหาการหาคนมาท�างานได้ยาก งานอาชพีนัน้ ไม่ว่าจะเป็น

พนักงานหน้างานการผลิต พนักงานร้านขายสินค้าหรือแม้แต่ระดับ

ทักษะ การให้ได้คนมาท�างานด้วยนั้น มีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างมาก มี

ตัวอย่างแปลกๆ เกิดขึ้น เช่นว่า บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ของญี่ปุ่นไป

ลงทุนในเม็กซิโก ต้องประกาศหาคนงาน “คนต่างชาติท่ีท�างานใน

ญี่ปุ่น” ในจังหวัดมิเอะ ซึ่งเป็นฐานการผลิตของกลุ่มรถยนต์ญี่ปุ่นใน

ประเทศ บริษัทนี้ไปลงทุนในเมืองกัวนาฟาโทของเม็กซิโก ต้ังแต่ปี 

2013 เมืองนี้มีบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ ่นลงทุนอยู่หลายแห่ง 

ซ่ึงเม็กซิโกน้ีเหมือนเป็นเมืองหน้าด่านที่จะส่งรถยนต์ไปขายยัง

สหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องเสียภาษี ตามสนธิสัญญา NAFTA ซึ่งเสน่ห์

ของเม็กซิโกนี้คือ มีแรงงานที่เหลือเฟือ โดยเฉพาะที่เมืองนี้ประชากร

ประมาณครึ่งหนึ่ง มีอายุต�่ากว่า 25 ปี ที่เหมาะสมจะเป็นแรงงาน 

อย่างยิ่ง แต่กลับปรากฏว่า บริษัทญี่ปุ ่นหาคนมาท�างานได้ยาก  

ในขณะที่ GM ของอเมริกาหรือโฟล์กสวาเก้นของเยอรมัน กลับไม่

ประสบปัญหา แต่บริษัทญี่ปุ่นกับประสบความพ่ายแพ้ในการหาคน 

มูลเหตุที่ส�าคัญ คือ คนที่ท�างานในบริษัทญี่ปุ่นถูกดึงตัวไป 

ด้วยค่าจ้าง 1.5 เท่าหรอืได้รบัการปรบัต�าแหน่งทนัท ี ในขณะทีบ่รษิทั

ญี่ปุ ่นก็พยายามดึงกลับ แต่ก็ไม่เป็นผล ช่างแม่พิมพ์ผู้ช�านาญที่

อุตส่าห์สร้างมา 2 ปี กลับถูกดึงตัวไปอย่างง่ายดาย ผลกระทบจาก

การขาดแรงงานหรอืมคีนท�างานอยูไ่ด้ไม่นาน ท�าให้มผีลต่อคณุภาพ 

การท�าใหม่ การสูญเสียวัตถุดิบ ท�าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย    

การที่แรงงานไม่เพียงพอนี้ หากเป็นญี่ปุ่นที่มีคนน้อยลง ผู้สูง

อายุมากขึ้น ก็พอจะเข้าใจได้ แต่ส�าหรับประเทศที่ก�าลังพัฒนา กลับ

ขาดแคลนแรงงานในทุกประเทศ
ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัทญี่ปุ่น
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เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อขึ้นได้ กรณีตัวอย่างของเวียดนาม ใกล้

ฮานอย บริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนกว่า 20 ปี กลับต้องสูญเสียพนักงาน

ระดับกลางไปทีละคนๆ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ล้วนแต่มีประสบการณ ์

การท�างานกว่า 10 ปีทั้งนั้น จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า มีสาเหตุอะไร ที่คน

เวยีดนามทีข่ยนัขนัแขง็ อดทน จะลาออกอย่างกะทนัหนั เบือ้งหลังคือ 

การเข้ามาของซัมซุง และ LG นั่นเอง ซัมซุง ได้ย้ายฐานการผลิต 

สมาร์ทโฟนจากจีน มายังเวียดนาม เพราะค่าแรงงานสูงขึ้น  ซัมซุงได้

สร้างโรงงานทางเหนือของฮานอย 2 โรงงาน ต้องการคนงานแสนคน 

ซัมซุงปัจจุบันไม่เพียงแต่สร้างโรงงานผลิต แต่ยังสร้างศูนย์วิจัย 

พื้นฐานที่เวียดนามอีกด้วย ดังน้ัน ต้องมีการดึงตัวช่างผู้เช่ียวชาญ 

อีกมาก โดยเฉพาะจะรับพนักงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปหรือวิศวกร 

ไม่ต�่ากว่า 2 หมื่นคน ซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อ บริษัทญี่ปุ่น ที่

อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทันลอง เช่น Denso, TOTO, Canon, Hoya 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ที่ไฮฟอง LG ยังได้ลงทุนขนานใหญ่ 

ที่ต้องการคนถึง 2 หมื่นคนเช่นเดียวกันใกล้ๆ กันนั้นมีบริษัทญี่ปุ่นอยู่

ประมาณ 50 บริษัท ก็คงประสบปัญหาเช่นเดียวกัน และที่โฮจิมินซิตี้ 

ก็มีสภาพที่ไม่ต่างกัน

แม้แต่ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน อิออน (ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต 

Max Value) ที่ปัจจุบันมีกว่า 70 สาขาหรือร้านสะดวกซื้ออย่าง  

Lawson ที่เริ่มธุรกิจในไทยเร็วๆ นี้  นั้น ถึงแม้ว่าในอดีต บริษัทญี่ปุ่น

จะเป็นที่นิยมในการเข้าท�างานก็ตาม แต่ในระยะหลังสภาพการณ์

เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ เน้นการมุ่งเข้าท�างานที่เครือเซ็นทรัล  

ซึ่งมีทั้งธุรกิจค้าปลีก โรงแรม หรือร้านอาหาร รายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ขยายตัวไปประเทศอาเซียนอีกด้วย 

ท�าไมความนิยมในการท�างานในบริษัทญี่ปุ่นจึงหายไปหรือ

ลดต�่าลง น่าจะสรุปได้ว่า

1. บริษัทญี่ปุ่นมักจะดูถูกคนในประเทศที่ก�าลังพัฒนา โดย

เฉพาะในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง เป็นต้นว่าที่เม็กซิโก สามารถจ้างคน

เก่งๆ ได้ด้วยเงินเดือนที่ต�่า จึงมักจะได้รับค�าต�าหนิว่าบริษัทญ่ีปุ่น 

“ขี้เหนียว” มีตัวอย่างว่าที่เวียดนาม พนักงานระดับกลางท่ีท�างานที่

บริษัทญี่ปุ่น เมื่อย้ายไปบริษัทอเมริกา ได้รายได้ปีละ 1 แสนดอลล่าร์ 

ในขณะที่เดิมอยู่ในบริษัทญี่ปุ่น ได้เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น และมีการ

ส�ารวจว่าประเทศต่างๆ ในเอเซียอาคเนย์ และประเทศจีน เงินเดือน

ของบริษัทญี่ปุ ่น เทียบกับบริษัทต่างประเทศอื่นๆ หรือบริษัทใน 

ท้องถิ่น (ระดับเดียวกัน) มีอัตราที่ต�่ากว่าบริษัทญี่ปุ่น มีระบบการ 

จ้างงานที่ discriminate (เลือกปฏิบัติ) ซึ่งขัดกับหลักจรรยาบรรณ 

เป็นต้นว่า อายุ เพศ (โดยเฉพาะเพศหญิงที่แต่งงาน แล้วมีบุตร) หรือ

สัญชาติ เป็นต้น รวมทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่ไม่เปิดโอกาสให้

พนักงานในท้องถิ่นขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ 

2. บริษัทญี่ปุ่น ผลักดันรูปแบบญี่ปุ่นมากเกินไป เป็นต้นว่า 

ในบางประเทศ พนักงานร้านอาหาร ถูกบังคับว่า ให้ต้อนรับลูกค้าที่

เข้ามาด้วยภาษาญี่ปุ่น (อิรัชไชมาเสะ) ทุกครั้งท�าให้ทนไม่ได้ นอกจากนี้

รูปแบบการบริหารบางอย่าง เช่น การสร้างคนให้เป็น generalist  

ตามสไตล์ญี่ปุ ่น โดยให้เวียนไปท�างานในหลายๆ ฝ่ายงาน (job  

rotation) ไม่เป็นทีถู่กใจของคนในท้องถ่ินโดยเฉพาะระดับปัญญาชน

ที่ต้องการเป็น specialist เร็วๆ หรือระบบการจ้างงาน (ค่าจ้าง) ที่ไม่

แบ่งแยก คนเก่งกับคนไม่เก่ง เป็นต้น

โดยสรปุแล้ว บรษิทัญีปุ่น่ในต่างประเทศนัน้ เวลาจะจ้างงาน

คนในท้องถิน่ มกัจะม ี“ความเข้าใจผดิ” ตาม 3 หวัข้อข้างบนอยูอ่ย่าง

มาก แต่เพียงการแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น

เท่านัน้ ในยคุไฮเทค็ทีย่ิง่ต้องการคนทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์สงู ยิง่

เพิม่มากขึน้ การแย่งชงิระหว่างประเทศคูแ่ข่งย่อมมคีวามดเุดอืดมาก

ขึน้ จงึเป็นสิง่ทีบ่รษิทัญีปุ่น่ต้องสร้างเสน่ห์ ดึงดูด ให้มากขึน้

       

      


