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การ
แย่งชิงบุคลากร โดยเฉพาะในสาขา Organic Electro 

Luminescence (EL) หรือ AI (Artificial Intelligence), 

IoT (Internet of Things) ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ค่าตอบแทน 

ปีละหลายสิบล้านเยน นั้นไม่เป็นเรื่องแปลกเสียแล้ว  แต่บริษัทญี่ปุ่น

ที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องระบบค่าจ้างหรือการจ้างงาน ยังเป็นรองบริษัท 

ต่างชาติอยู่มาก หากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ บริษัทญี่ปุ่น คงมีความเสี่ยง

ที่จะเสียเปรียบในตลาดสาขาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

บริษัท Head hunting ที่ท�าหน้าที่ค้นหาบุคลากรในสาขา 

ดงักล่าว ประกาศรับนกัเทคนคิทีม่คีวามช�านาญในเทคโนโลยกีารผลิต 

Organic EL panel ให้แก่บริษัทของจีน ที่ยอมจ่ายค่าตอบแทนถึง 3 

ร้อยล้านเยน ส�าหรับสัญญา 3 ปี ยอดเงินค่าตอบแทนที่สูงนี้ เริ่มมา

จากการที่ Apple ของอเมริกาที่ใช้ Organic EL ใน iPhone ที่วาง

จ�าหน่ายในปี 2017 นี้  ท�าให้ บริษัทที่ผลิต display ต้องรีบเร่งหา

บุคลากรทางด้านนี้โดยเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีนักเทคนิคที่

ช�านาญ mass production ของสิ่งเหล่านี้ ยังมีน้อยอยู่ ในปัจจุบันมี

เพียง Samsung Display ที่สามารถผลิต Organic EL panel ขนาด

เล็ก แบบ mass production ได้ ในญี่ปุ่นเองก็มีการดึงตัวนักเทคนิค

ที่มีประสบการณ์สูง กล่าวกันว่า นักเทคนิคด้านคริสตัล มักจะม ี

สัญญาจ้างเป็นรายปี แต่ถ้าเป็น Organic EL แล้ว ไม่สามารถสร้าง

เทคนิคการผลิตแบบ mass production ในเวลา 1 ปี จึงมักจะมี 

ระยะเวลาในสัญญาจ้างที่ยาวกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับบุคลากร 

นักเทคนิคเหล่านี้  นอกจาก Organic EL แล้ว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

AI, IoT ก็เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก

โตโยต้า ประกาศว่า ต้องการผูเ้ชีย่วชาญเทคนคิเหล่านี ้ในการ

ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ต่อหน้า IT Engineer กว่า 60 คน  

รวมตัวที่บริษัท Recruit Career ซึ่งบริษัทได้เชิญ IT Engineer ที่

ต้องการเปลีย่นงาน มาน�าเสนอให้แก่บรษิทัรถยนต์ ทัง้หลาย ไม่ว่าจะ

เป็น โตโยต้า ฮอนด้า หรือนิสสัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่น เช่น Mit-

subishi Heavy Industry, NEC, Sony เข้ามาร่วมด้วย ในอตุสาหกรรม

รถยนต์นั้น ก�าลังแข่งขันกันอย่างรุนแรง เรื่องรถยนต์ขับเคลื่อน

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สงครามแย่งชิงบุคลากร 
ญี่ปุ่นยังเป็นรองอยู่
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อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดยใช้ Sensor, Radar ที่ต้องใช้ IT เป็นพื้นฐาน 

ในการแข่งขันน้ี บริษัทอย่าง Google, Soft Bank, DeNA ที่เป็น 

ธุรกิจต่างชาติก็เข้ามาร่วมแข่งขันด้วย ท�าให้บริษัทรถยนต์ทั้งหลาย 

ต้องเร่งรีบหาบุคลากรที่มีอยู่น้อยนี้ มาช่วยในเรื่อง IT, Big Data  

แต่ทว่า มีข้อเท็จจริงที่ว่า บุคลากรด้าน IT ที่จะเปล่ียนงาน 

ไปสู่งานการผลิตน้ัน มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งยิ่งท�าให้มีการ

แข่งขันแย่งชิงบุคลากรด้านนี้ รุนแรงยิ่งๆ ขึ้น 

บุคลากร ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็น Organic EL, Iot, AI ที่เป็น

เทคโนโลยีใหม่นั้น เป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก 

โดยเฉพาะบริษัทในต่างประเทศยอมทุ่มเท จ่ายค่าตอบแทนแบบ 

ไม่อัน้ ท�าให้นกัเทคนคิจากญีปุ่น่ถกูดงึไปจ�านวนไม่น้อย ตวัอย่างเช่น 

Google ถึงกับประกาศว่า ถ้าเป็นบุคลากรด้าน AI ท่ีเป็นเลิศ ยินดี

จ่ายให้ปีละ 50 ล้านเยน (ประมาณ 17 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทญี่ปุ่น  

มีข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถเสนอเงื่อนไขเช่นนี้ได้ เพราะว่าโครงสร้าง 

ค่าจ้างของบริษัทญ่ีปุ่นนั้น จ่ายให้กับคนที่เข้าท�างานระหว่างกลาง 

(ไม่ได้เข้าตัง้แต่จบการศกึษา) ไม่ต่างกบัพนกังานทัว่ไป ดงันัน้ สัญญา

จ้างนักเทคนิคนั้น สูงเพียงใดก็ไม่เกินปีละ 20 ล้านเยน (ประมาณ 7 

ล้านบาท) ในบรษิทัญีปุ่น่เองน้ัน เป็นปัญหาทางวฒันธรรมอยูแ่ล้วว่า 

บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงนั้น ไม่สามารถแสดงบทบาท

ได้มากนัก ลักษณะการจ้างจะเป็นแบบ membership ซึ่งเป็นงาน

ทั่วไป ต่างกับตะวันตกที่เป็นการจ้างแบบ Job ที่จ�ากัดเฉพาะงาน 

บางอย่าง เท่านั้น  นอกจากนี้แล้ว ยังมีระบบการจ้างงานตลอดชีพ

หรือระบบ rotation จึงท�าให้ นักเทคนิคท่ีมีความเป็นเลิศ มีความ

สามารถเฉพาะด้านสงู เล่ียงท่ีจะไม่เข้าท�างานด้วย ดงัน้ัน ในการสร้าง

หรือสรรหาบุคลากรด้าน IT โตโยต้าเอง ก็ต้องสร้างฐานวิจัยพัฒนา

ในต่างประเทศ นอกจากนี ้นสิสนัหรอืฮอนด้า กเ็ริม่ทีจ่ะสร้างศนูย์วจิยั

ที่ Silicon Valley ในอเมริกา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ค้นหา

บุคลากรที่เป็นเลิศ แล้วท�าการวิจัยพัฒนาได้ 

ในสาขา crystal, semi conductor นั้น นักเทคนิคชาวญี่ปุ่น 

ถูกบริษัทจีนหรือเกาหลีใต้ดึงตัวไม่น้อยแล้วกลับมาเป็นผู้น�าแซง

ญี่ปุ่น ดังนั้น หากบริษัทญี่ปุ่น ยังไม่สามารถทบทวนเปลี่ยนแปลง  

รูปแบบ และวิธีการจ้างแล้ว บริษัทญี่ปุ่น คงต้องตกอยู่ในเหวลึก 

อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน

ลองมาดูตัวอย่างของโตโยต้า โตโยต้าได้ต้ังบริษัท Toyota 

Research Institute (TRI) เมื่อต้นปีที่แล้ว ที่สหรัฐอเมริกา โดยตั้ง 

เป้าหมายลงทุนในระยะเวลา 5 ปี เป็นเงิน 1,000 ล้านดอลล่าร์ 

(ประมาณ 35,000 ล้านบาท) ในช่วงแรกจะเป็นนักเทคนิคจากญี่ปุ่น 

ไป 30 คน และตั้งเป้าว่าในปีนี้จะรับเพิ่มอีก 70 คน เป็น 100 คน 

บคุลากรทีร่บัเข้ามา ประมาณ 2 ใน 3 จบดอ็กเตอร์ มเีป้าหมายว่า ใน

อีกไม่ก่ีปีนี ้จะเพิม่ขึน้เป็น 200 คน ปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้โตโยต้าสามารถ

รับผู้เชี่ยวชาญเข้ามาได้ เพราะได้ต้ัง CEO ที่เป็นคนอเมริกา ซึ่ง

เชี่ยวชาญด้าน Robot และ AI นอกจากนี้ยังมีอดีตบุคลากรที่เป็น 

ผู้พัฒนา Robot ของ Google เข้ามาร่วมงานในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญใน

การพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ TRI ยังได้ตั้งฐาน ส�านักงานไว้

ที่ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น MIT, Stanford, Michigan ท�าการ

ค้นคว้าร่วมกันกับมหาวิทยาลัย ให้ทุนวิจัย สนับสนุน เพื่อให้ได้

นกัศกึษาทีเ่ป็นเลศิเข้ามาท�างาน โตโยต้านัน้ เป็นเลศิในด้านการผลติ

อยู่แล้ว แต่ในการพัฒนา software นั้น ยังต้องการกระบวนการ 

ต่างหาก ซึ่งโตโยต้ารู้ในเรื่องนี้ดี จึงได้ตั้ง TRI ขึ้นมา การพัฒนา 

software นั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีวัฒนธรรมที่รวดเร็ว (มากกว่า

วัฒนธรรมการผลิต) ต้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ด้วยการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว TPA
news


