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กล่าว
กันว่า 
ญี่ปุ ่น

เองน้ัน ถึงแม้จะสามารเพิ่ม
การลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น 

บรษิทัชัน้น�าจ�านวนมาก ปวารณาตวัเป็น Global enterprise แต่บรษิทั
ญีปุ่น่ กย็งัเป็นโรค “ขาดแคลนบคุลากรระดบัโกลบอล” ทัง้ๆ พยายาม
ที่จะหาและเสริมสร้างอย่างเต็มที่ จึงได้มีการพยายามสรุปสาเหตุก็
ปรากฎว่า มีสาเหตุหลักๆ อยู่ 3 ประการด้วยกัน

ประการที่หนึ่ง บริษัทญี่ปุ่น ยังคาดคิดว่า ถ้าได้ให้โอกาสไป
ฝึกอบรมภาษา หรือไปฝึกในประเทศอืน่ๆ แล้ว น่าจะหาและเสรมิสร้าง
ได้ง่าย แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น บริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ เมื่อ
ไปสร้างโรงงานใหม่ในต่างประเทศ ก็ต้องการบุคลากรคนญี่ปุ่นอย่าง
น้อย 5 คน แต่ฝ่ายบุคคล ก็หาให้ไม่ได้ ความสามารถทางด้าน
ภาษา สอบ TOEIC ได้ประมาณ 300 คะแนน ไม่
สามารถไปสือ่สารกบัพนกังานในท้องถิน่นัน้ได้ ใน
ขณะเดยีวกนั โรงงานทีเ่ปิดในต่างประเทศ กล็งัเล
ว่า แทนทีม่าประจ�าแล้วจะเป็นประโยชน์กลบัจะ
เป็นภาระมากกว่า จึงไม่ค่อยชอบ
มากนัก สุดท้ายท�าให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทในต่างประเทศต้องประสบ
ปัญหา เพราะขาดแคลนบคุลากรระดบั
บรหิาร ในขณะท่ี บริษทัอกีบรษิทัหนึง่ ใช้
วธิกีารให้พนกังานระดบับรหิารท้องถิน่ใน
ต่างประเทศ มาฝึกอบรมที่ญี่ปุ ่น ให้มี
โอกาสเข้าประชุมร่วมกันกับพนักงานชาว

ญี่ปุ่นของบริษัทที่จะส่งไปต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานญ่ีปุ่น
ได้เรียนรู้จากผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้
เป็นบุคลากรระดับโกลบอล ซึ่งบริษัทที่ท�าเช่นนี้ ในระยะหลังก็

มีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาอยู่ เพราะท�าให้ชาว
ญี่ปุ่นนั้นเกิดความตึงเครียดมากขึ้น เพราะว่าพนักงานชาวต่าง

ประเทศที่มาฝึกนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานระดับบริหาร จึงมีความ
คดิทีเ่ป็นตวัของตวัเองมาก ในขณะทีพ่นกังานญีปุ่น่ยงัไม่ค่อยมคีวาม
คิดที่เป็นของตัวเองมากนัก จึงเกิดเป็นปัญหาความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมขึ้น การประชุมร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายจึงไม่มีประสิทธิผลที่
ดีนัก

ประการที่ 2 บริษัทญี่ปุ่นมักคิดว่า ถ้าเป็นบุคลากรในท้องถิ่น
แล้ว คงจะรับได้ไม่ยากนัก เมื่อไม่สามารถส่งคนญี่ปุ่นมาประจ�าได้ ก็

ต้องหนัมาหาบคุลากรในท้องถ่ินทีม่คีวามเป็น
เลิศแทน แต่ก็มีปัญหามากไม่น้อยทีเดียว 

Global human resources

ของญี่ปุ่น ยังขาดแคลนอย่างยิ่ง
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บริษัทหลายๆ แห่ง มีอุปสรรคอย่างมากในการจ้างงานพนักงานใน
เอเซียอาคเนย์ ซึ่งบริษัทบางบริษัทเป็นบริษัทชั้นน�าของญี่ปุ ่นเลย 
ทเีดยีว กย็งัไม่พ้นกบัการประสบปัญหา บรษิทัขนาดใหญ่ในญีปุ่น่ เมือ่
ออกนอกญีปุ่น่แล้ว ไม่ได้ย่ิงใหญ่อย่างทีเ่ป็น เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทั
ยักษ์ใหญ่จากตะวันตก เป็นต้นว่าในเวียดนาม มีแบล็กลิสท์บริษัท
ญีปุ่น่ทีไ่ม่ควรเข้าไปท�างานอยู่ด้วย เช่น บรษัิทผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้ายกัษ์-
ใหญ่ทีไ่ปเปิดโรงงานทีเ่วียดนามมากว่า 10 ปีแล้ว มพีนักงานมากกว่า 
1,000 คนอยู่ด้วย สาเหตุก็เพราะว่า บริษัทเหล่าน้ี ไปลงทุนมานาน
แล้ว พนักงานท้องถิ่นที่เข้าท�างานตั้งแต่ช่วงแรกๆ มักจะหยุดอยู่ที ่
ผู้บริหารระดับกลาง ไม่สามารถขยับสูงขึ้นได้ คนรุ่นใหม่ๆ ต่อให้
พยายามอย่างไรกต็าม กไ็ม่สามารถทีจ่ะท�าให้ตวัเองเจรญิเตบิโต หรอื
พัฒนาได้ จึงท�าให้คนเวียดนาม หรือคนในเอเซียอาคเนย์อ่ืนๆ  หรือ
จีน มักจะให้ความสนใจกับองค์กรท่ีให้ความส�าคัญแก่ผลงาน อย่าง
เช่นบริษัทจากตะวันตกมากกว่า 

ในอีกด้านหนึ่ง ถึงแม้ว่า บริษัทจะมีนโยบาย Globalization 
ในแง่ของการบริหารบุคคล โดยการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อจัดหา
บุคลากรโกลบอล โดยการพยายามเพิ่มพนักงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
ในส�านกังานใหญ่ทีญ่ีปุ่น่ แต่กลับปรากฏว่า บรษัิทยักษ์ใหญ่แห่งหนึง่
ได้รบัการต่อต้านจากภายในบรษิทั ในขณะทีต่ัง้เป้าไว้ว่าจะมพีนกังาน
ใหม่ชาวต่างชาติ 10% กลับรับได้เพียง 6% เท่านั้น เพราะฝ่ายต่างๆ 
ไม่ค่อยนิยมการจ้างชาวต่างชาติ จึงมักจะมีค�าถามเสมอๆ ว่า ภาษา
ญี่ปุ่นใช้ได้หรือไม่ รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นดีหรือยัง เหล่าน้ีเป็นต้น ท�าให้
ความสามารถในการบรหิารบคุลากรโดยเฉพาะกบัชาวต่างชาติ ญีปุ่น่
ล้าหลังกว่าบริษัทตะวันตกเป็น 10 ปี

ประการที่ 3 มักจะมีตัวอย่างเสมอว่า การเลือกบุคลากรชาว
ต่างชาตทิีเ่ป็นผูบ้ริหารมาเพือ่ฝึกอบรมให้กับพนกังานบรษิทัชาวญีปุ่น่ 

มักจะประสบความล้มเหลว เพราะบุคลากรชาวต่างชาติ แรกๆ เมื่อ
ได้รับคัดเลือก ก็คิดว่าได้รับคัดเลือกเพื่อไปฝึกอบรม จึงมีความมุ่งมั่น
อย่างมาก แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไป ความมุ่งมั่นเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ 
เพราะว่า ถึงแม้ว่าฝึกอบรมไป ก็ไม่ได้มีต�าแหน่งใหม่ หรือมีการเลื่อน
ต�าแหน่งให้ อย่างที่คาดหวัง แต่ฝ่ายบริหารบริษัทญี่ปุ ่นไม่ได้คิด 
เช่นนั้น คิดว่าเป็นคนละเรื่องกัน ท�าให้บุคลากรชาวต่างชาติมีความ 
ไม่ไว้วางใจส�านักงานใหญ่ ในขณะที่ต้องแบกภาระการบริหารงาน 
ในต่างประเทศ แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและเต็มที่
จากส�านักงานใหญ่ 

ปฏกิริยิาของบคุลากรในท้องถ่ินทีม่ต่ีอผูบ้รหิารชาวญีปุ่น่ทีถ่กู
ส่งมาจากส�านักงานใหญ่ ที่มาแล้วมักจะเป็นผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
มักจะสั่งการโดยไม่คิดถึงความเป็นจริงของสภาพการณ์ พยายาม 
ผลกัดนังานโดยไม่สนใจเหตผุล  เช่น มกัจะสัง่ว่า เอาตวัเลขมาด ู ระวงัเรือ่ง
ความเสี่ยง ลองคิดดูก่อน เป็นต้น ในประเทศจีน จึงมีค�าพูดของคนใน
ท้องถิ่นต่อ เจ้าหน้าที่บริหารชาวญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาว่า OKY (Omae ga 
Kite Yatte miro) แปลว่า แกมาแล้ว ลองท�าดเูองซ ิเพราะทีส่�าคญั เจ้า
นายชาวญี่ปุ่นมักจะสั่งว่า “ที่ส�าคัญ เพิ่มยอดขาย โดยไม่ต้องมีความ
เสี่ยง” อยู่เสมอๆ  

ได้มีการจัดอันดับ บริษัทระดับโลกที่มีคนนิยมเข้าท�างานนั้น 
ปรากฏว่า ล�าดับ 1 ถึง 14 เป็นบริษัทชั้นน�าของตะวันตก เช่น อันดับ 1 
กูเกิ้ล อันดับ 3 พีแอนด์ จี อันดับ 4 ไมโครซอฟท์ โดยมี โซนี่ของญี่ปุ่น
มาเป็นอันดับที่ 15 และ โตโยต้า มาเป็นอันดับที่ 45  ทั้งนี้เพราะภาพ
ลักษณ์ที่ว่า ชาวต่างชาติ ท�างานในบริษัทญี่ปุ่นแล้ว หนทางจะเติบโต
เป็นผู้บริหารระดับสูงนั้น ยากมากนั่นเอง TPA
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