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ญี่ปุ่น

รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

orbusiness@hotmail.com

11.3.11 แผ่นดนิไหวและสนึามคิรัง้ใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ สร้าง

ความท้าทายใหม่ให้กบัญีปุ่น่อกีครัง้ หลงัจากพ่ายแพ้ในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในปี 1946 ว่าจะฟื้นตัวอีกครั้งได้ หรือไม่ ถึงแม้ว่าความเสีย
หายไม่มากเท่ากับสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกปรมาณูถล่มไป 2 ลูก แต่
ถ้าเทยีบกันแบบต่างยุคต่างสมยัแล้ว ก็ถือว่า ไม่ต่างกันมากนกั กล่าว
กันว่า ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเทคโนโลยี ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงิน แต่เป็นเรื่อง
ของก�าลังใจมากกว่า คงจ�าได้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียงไม่ถึง 
20 ปี ญี่ปุ่นสามารถจัดโอลิมปิก สร้างรถไฟชิงคันเซ็นได้ เป็นแรงขับ
เคลือ่นให้ญีปุ่น่มคีวามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิขัน้สงูอย่างต่อเนือ่ง 
ในอีกไม่ถึง 10 ปีต่อมา

กล่าวกันว่า ถึงแม้ว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศญีปุ่น่จะลดต�า่ลง แต่ขดีความสามารถในการแข่งขันของคน
ญี่ปุ่น หาได้ลดต�า่ลงไม่ จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วสูง
กว่าคนอเมริกันด้วยซ�า้ไป จากการส�ารวจเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
บคุลากรของประเทศส�าคัญๆ ทีเ่ป็นคู่แข่งกับญีปุ่น่ รวม 5 ประเทศ ผล
ปรากฏว่า คะแนนรวมนัน้ ญีปุ่น่มาเป็นอนัดบั 1 ที ่160 คะแนน รองลง
มาคือ สหรัฐฯ ที่ 147 คะแนน ที่ 3 คือเกาหลีใต้ 139 คะแนน ล�าดับ 4 
คือ อังกฤษ 131 คะแนน ล�าดับที่ 5 คือ จีน มี 95 คะแนน

จะฟื้นตัวได้อีกคร้ังหรือไม่
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มักจะพูดกันว่า คนญี่ปุ่นเมื่อท�างานในต่างประเทศแล้ว ระยะ
หลังมักจะสู้คนเกาหลี คนจีนไม่ได้ หรือ ความสามารถในการแข่งขัน
ของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเวทีนานาชาตินั้นลดต�่าลง เป็นเรื่องจริงหรือ
ไม่ ในขณะธุรกิจได้เปล่ียนแปลงไปเป็น Globalization กันอย่างมาก
แล้ว ในบริษทั โดยเฉพาะในต่างประเทศก็จะมบีคุลากรทีเ่ก่งๆ จากชาติ
ต่างๆ หรือในท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นทุกที จึงเป็นประเด็นว่าพนักงาน 
ชาวญีปุ่น่จะตามกระแสเหล่าน้ีได้ทันหรอืไม่ การเน้นเฉพาะในประเทศ
น่าจะเป็นเรื่องที่ล้าหลังและเริ่มส่อแวววิกฤติมากขึ้นเรื่อยๆ  

อย่างไรกต็าม คนญีปุ่น่ก็ยังมจีดุแข่งอยู่หลายด้าน จากการวจิยั 
หรอืศกึษาของหลายๆ ส�านกั เกีย่วกับ “คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของ
เฉพ�ะบุคคล” นั้น ได้อธิบายให้เห็นว่า คนญี่ปุ่นยังมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอยู่ในระดับใด จากตารางข้างบน คงพอจะเห็นได้ว่า คน
ญีปุ่น่ถงึแม้ว่าจะมีจดุด้อยอยูบ่างด้านแต่โดยรวมแล้วยงัสงูกว่าประเทศ
ชั้นน�าหลายประเทศอยู่

คะแนนทีไ่ด้สงูสดุ คอื ร่างกาย สขุภาพ ทีเ่หนอืกว่าประเทศอืน่ๆ 
อย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากความมีอายุยืนของคน
ญี่ปุ่น ในขณะที่ความสามารถในการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานยังมากกว่า จีน
และเกาหลอียู ่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมน้ันใกล้เคยีงกับสหรฐัฯ ผลผลติ
มวลรวมของประชาชาต ิหรอืการท�างานของสตร ีอาจจะแพ้สหรฐัฯ อยู่

แต่ทางด้านความเชือ่ม่ันน่ันได้มากกว่าและจากการส�ารวจของ 
BBC เรื่องประเทศที่มีผลกระทบที่ดีต่อโลกนั้น ญี่ปุ่นได้ในอันดับที่ 3 

ทางด้านคณุภาพของแรงงาน เป็นที ่2 รองจากเกาหล ีถงึแม้ว่า
ชั่วโมงท�างานต่อปีที่เป็น 1,997 ชั่วโมงจะน้อยกว่า เกาหลีที่เป็น 2,312 
ชั่วโมงก็ตาม แต่จิตส�านึกต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือการเป็น
บุคคลที่วิจัยพัฒนาของบริษัทน้ันอยู่ในอันดับท่ีสูงกว่า ในอีกด้านหนึ่ง
กลับเป็นเร่ืองที่น่าประหลาดใจว่าจิตส�านึกความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepeunueship Conscious) ของผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปนั้น 
กลับต�่าสุดในกลุ่ม 5 ประเทศที่เปรียบเทียบกัน ทั้งๆ ที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่า 
คนญี่ปุ่นเป็นคนที่รักบริษัทอย่างมาก

จุดอ่อนของคนญี่ปุ่น คือ เรื่องจิตใจและความเป็นนานาชาติ 
ตามตัวเลขในตารางข้างบน สาเหตุที่หัวข้อเรื่องจิตใจได้คะแนนต�่านั้น 
วดัจากอตัราการฆ่าตวัตายนัน้มค่ีอนข้างสงู ในปี 2010 คนทีฆ่่าตัวตาย
ในญี่ปุ่นมีมากกว่า 3 หมื่นคน เป็นปีที่ 13 ต่อกัน ถือว่าอยู่ในระดับที่สูง
มาก เป็นรองจากรสัเซยีประเทศเดยีว นอกจากนี ้ทางด้านความยดืหยุน่ 
ความเข้าในต่อความจ�าเป็นในการปฏิรูป หรือความเหมาะสมต่อการ
แข่งขันนั้นเทียบกับประเทศอื่นแล้วต�า่ที่สุด

ทางด้านความเป็นนานาชาติ สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดคือ “ความ
สามารถด้านภาษาองักฤษ” ในสงัคมระหว่างประเทศนัน้ มาตรฐานการ
วัดระดับความสามารถของภาษาองักฤษทีเ่ป็นตัวก�าหนดความสามารถ
ภาษาองักฤษทีเ่รารูจ้กักันดีว่า TOEFL นัน้ เมือ่เทยีบกับเดนมาร์กทีเ่ป็น
อันดับ 1 (102 คะแนน) ญี่ปุ่นได้เพียง 66 คะแนน ในขณะที่จีนได้ 76 
คะแนนและเกาหลีได้ 78 คะแนน ปัจจุบัน การทดสอบวัดระดับนี้ ได้
เพิม่เรือ่งการพดูมากขึน้ ซึง่จนีและเกาหลีได้เตรยีมตัวไว้เป็นอย่างด ีใน
ขณะที่ญี่ปุ่นยังล้าหลังในเรื่องนี้อยู่  

การรุกทางด้านธุรกิจไปสู่ต่างประเทศที่ผ่านมาของญี่ปุ่น คือ 
การรุกเป็นทีม มีการตั้งบริษัทในท้องถิ่น แต่ต่อไปนี้คงจะท�าเช่นนั้นไม่
ได้ กลยทุธ์ใหม่กค็อืการสร้างหน่วยงานทีส่ามารถให้พนกังานไปท�างาน
คนเดียวในต่างประเทศได้ บริษัทยามาฮ่า ได้ต้ังหน่วยงานที่เรียกว่า 
ส�านกังานพฒันาตลาดต่างประเทศ (Overseas Market Development 
Office-OMDO) บริษัททั้งหลายเริ่มรู้ว่าวัฒนธรรมการท�างานแบบเดิม
ของญีปุ่น่ เป็นการปิดกัน้ความสามารถทีแ่ท้จรงิของบคุลากรภายใน ซ่ึง
มคีวามสามารถท�างานด้วยคนเดียวได้ในต่างประเทศอย่างเข้มแขง็และ
มปีระสทิธภิาพ ในอกีด้านหนึง่ ทีก่ล่าวกนัว่า คนหนุม่คนสาวของญีปุ่น่
เริ่มไม่ต้องการออกไปสู่ต่างประเทศนั้นก็ไม่ใช่ความจริงทีเดียว เพราะ
ในปี 2008 มสีงูถงึ 6.7 หมืน่คน กลบัมาสูร่ะดบัทีส่งูอกีครัง้หนึง่ ประเทศ
ที่คนหนุ่มสาวญี่ปุ่นนิยมไปศึกษาต่อสูงสุด คือ อเมริกาเหนือยุโรปและ
เอเชีย ซึ่งก็มี จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ไทย รวมอยู่ด้วย

สรุปแล้ว คนญี่ปุ่นยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงอยู่ 
หากได้มบีทบาทในต่างประเทศให้มากขึน้ คนญีปุ่น่กย็งัสามารถแสดง
พลังได้มากกว่านี้ ลบค�าเล่าลือที่ว่า คนญี่ปุ่นเริ่มอ่อนแอโดยสิ้นเชิง 
(เสียดายไม่มีข้อมูลประเทศไทย)
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คุณสมบัติของบุคลากร ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สหรัฐฯ อังกฤษ

1. พละก�าลัง สุขภาพ (คะแนนเต็ม 30) 26 7 11 13 14

2. สติปัญญา (คะแนนเต็ม 50) 36 35 35 27 27

3. จิตใจ (คะแนนเต็ม 40) 8 12 13 16 10

4. เศรษฐกิจ สังคม (คะแนนเต็ม 80) 40 18 26 41 41

5. คุณภาพแรงงาน (คะแนนเต็ม 60) 35 12 38 26 13

6. ความเป็นนานาชาติ (คะแนนเต็ม 50) 15 11 16 24 26

  คะแนนรวม  310 160 95 139 147 131


	J-biz



