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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

การ
ท่ีจะท�ำให้ Abenomics ประสบควำมส�ำเรจ็ หรอืเศรษฐกจิ
ญ่ีปุน่ฟ้ืนตวัอย่ำงจรงิจงัได้นัน้ กุญแจส�ำคญัอยู่ที ่บคุลำกร 

ในขณะทีท่ัว่โลก ประเทศต่ำงๆ พำกนัแย่งชงิบคุลำกรชำวต่ำงชำตทิีม่ี
ควำมสำมำรถกันอยู่ ญี่ปุ่นจะยังรักษำ แนวคิด “คนญี่ปุ่นเท่านั้น” อยู่
ได้หรือในกำรแย่งชิงสมองของโลกให้ได้นั้น ทั้งภำครัฐ และเอกชนจะ
ต้องร่วมกันปฏิรูปจิตส�ำนึก และกำรตัดสินใจ

เวลำที่สูญไป 20 ปีของญี่ปุ่น จะจบสิ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่  
“Abenomics” ที่ได้รับควำมนิยมในระดับหนึ่ง แต่ทว่ำ กำรที่จะฟื้นตัว 

ญี่ปุ่น
หลุดพ้นจากความโดดเดี่ยวทางด้านบุคลากร

อย่ำงจริงจังนั้น กล่ำวกันว่ำยังเร็วเกินไป ปัจจัยนั้นอยู่ที่เรื่องบุคลำกร
นั่นเอง รัฐบำลมีเมนูกำรปฏิรูปต่ำงๆ อยู่มำกมำย มีงบประมำณ 
เพียงพอที่จะด�ำเนินกำร และภำคเอกชนเองก็มีแผนกำรบริหำรที่ 
เป็นเลิศ แต่กระนัน้ก็ตำม หำกไม่มบีคุลำกรทีม่คีวำมสำมำรถเพยีงพอ 
ทุกอย่ำงก็จะพังตั้งแต่เริ่มต้น

ญี่ปุ่นนั้น ยึดถือแนวคิด “คนญี่ปุ่นเท่านั้น” มำเป็นเวลำนำน 
ในขณะทีเ่ศรษฐกจิดนีัน้ กไ็ม่มปัีญหำทีต้่องกำรให้คนต่ำงชำต ิ(ทีม่มีนั
สมอง) เข้ำมำท�ำงำนในญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นใช้แนวทำงกำรแสวงหำแรงงำน

ต่ำงชำติที่ไม่ต้องมีมันสมองมำก ในต่ำงประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ) 
เพรำะมคีนทีม่กีำรศกึษำสูท่ีส่ำมำรถป้อนเข้ำสูต่ลำดแรงงำน
ได้มำกเพียงพอ สำมำรถขึ้นมำอยู่แนวหน้ำเทียบเคียงกับ
ประเทศตะวันตก ในขณะที่กลุ่มคนชั้นกลำงที่มีคุณภำพมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำมำรถขยำยตลำดในประเทศได้ นั่นเป็น 

“วัฏจักรที่ดี” ดังจะได้เห็นจำกภำคธุรกิจกำรผลิตท่ีเป็นตัวฉุด
ให้ญี่ปุ่นอยู่แนวหน้ำของเศรษฐกิจโลก

ที่ผ่ำนมำ ด้วยกำรเน้นคนญี่ปุ่นเป็นก�ำลังหลักในกำร
สร้ำงควำมเจริญเติบโตมำตลอด จึงไม่จ�ำเป็นต้องให้ควำม

สนใจกับปัญหำทรัพยำกรบุคคลมำกนัก ตรำบใดที่ยังมี
กำรเจริญเติบโต ก็จะไม่มีข ้อพิพำทด้ำนแรงงำน

ระหว่ำงนำยทนุกบัผูใ้ช้แรงงำน กำรจ้ำงงำนตลอดชีพ
ระยะยำว ยังคงอยู่ได้  จึงไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องจ้ำง
คนต่ำงชำติที่ต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงภำษำเข้ำมำใน

ประเทศ 
แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป เส้นทางความ

เจริญเติบโตไม่ได้เป็นเหมือนก่อน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง และแหลมคม 
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ญีปุ่น่เอง จงึต้องหลดุพ้นจาก “คนญีปุ่น่เท่านัน้” หามาพึง่พาบรกิาร
คนต่างชาติอย่างจริงจังมากขึ้น เหตุผลที่ส�ำคัญนั้นก็มี เช่น บุคลำกร
ชำวญี่ปุ่นที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนน้ันมีน้อยลง ในปี 1999 ซึ่งเป็นที่
แรงงำนมีสูงที่สุด คือ 67.93 ล้ำนคน และได้ลดลงมำเรื่อยๆ คำดกัน
ว่ำ ในปี 2030 จะลดลงเหลือเพียง 59 ล้ำนคน นั่นเป็นเพรำะ คน 
สูงวัยเพิ่มขึ้น เด็กเกิดน้อยลง ในอีกด้ำนหนึ่ง ด้ำนนวัตกรรม ที่จะมีให้
มำกขึ้นได้นั้น จ�ำเป็นต้องใช้บริกำรของคนต่ำงชำติให้มำกขึ้น จะเห็น
ได้ว่ำ ในอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำของญี่ปุ่น ที่สร้ำงผลิตภัณฑ์เชิง
นวตักรรมทีห่ลำกหลำย ไปสูต่ลำดโลกในอดตีนัน้ ปัจจบุนัไม่เหลอืแม้
เงำแห่งนวัตกรรม เป็นต้นว่ำ ชำร์ป ก็ก�ำลังสับสนทิศทำงกำรบริหำร 
พำนำโซนิค กก็�ำลงัยำกล�ำบำกในกำรฟ้ืนฟ ู ถงึแม้ว่ำจะภมูใิจวำ “หำก
ไม่มีชิ้นส่วนจำกญี่ปุ่น iPhone ก็คงจะผลิตไม่ได้” ก็ตำม แต่ Apple 
นั้นถึงแม้ว่ำ ก�ำลังจะลดน้อยลง แต่ก็ยังมีก�ำไรสุทธิที่สูงกว่ำ 20% อยู่ 
ดังนั้น ผลลัพธ์ก็ยังตกอยู่ที่ Apple อยู่ดี   ดังนั้น หำกว่ำในอนำคต 
ญี่ปุ่นไม่สำมำรถสร้ำง Innovation ที่น�ำโลกได้แล้ว ควำมคงอยู่ของ
ญี่ปุ่นก็คงจะลดน้อยถอยลง

ถึงแม้ว่ำญ่ีปุ่นจะสำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ในอุตสำหกรรมรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมหลักของญี่ปุ่นก็ตำม แต่
ก็ต้องรับกำรท้ำทำยจำกค่ำยรถยนต์ของสหรัฐฯ ท่ีฟื้นตัวขึ้นมำ ค่ำย
เยอรมนัทีเ่พิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รวมท้ังกำรตำมตดิของค่ำย
เกำหลี และที่ตำมมำห่ำงๆ แต่รุนแรง คือ ค่ำยรถยนต์ของจีน ดังนั้น 
ญี่ปุ่นเองจึงไม่สำมำรถพึ่งพำโครงสร้ำงอุตสำหกรรมแบบเดิมได้แล้ว 
จะต้องสร้ำงอุตสำหกรรมสำขำใหม่ขึ้นมำให้ได้ ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้อง
มีบุคลากรที่มีความสามารถสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแน่นนอน 
ย่อมไม่จ�ำเป็นจะต้องจ�ำกดัอยูท่ีค่นญีปุ่น่เพยีงเท่ำนัน้ ญีปุ่น่ใช้แนวคดิ
กำรท�ำไคเซ็นอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงคุณภำพที่สูงขึ้นมำได้ วัฒนธรรม
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องค์กรทีเ่น้นคนญีปุ่น่เป็นหลกั ต่อไปคงใช้ไม่ได้ หำกว่ำ ต้องกำรขยำย
ตัวในระดับ Global โดยเฉพำะกำรขยำยตัวเข้ำไปในตลำดที่ก�ำลัง
เติบโตทั้งหลำย หำกเน้นสไตล์ญี่ปุ่นมำกจนเกินไป อำจจะตกอยู่ใน
สภำพกำรสร้ำงคุณภำพที่สูงเกินควำมจ�ำเป็นเกินกว่ำควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น   ที่ผ่ำนมำเน้นตลำดที่พัฒนำแล้วนั้น กำรพึ่งพิงคนญี่ปุ่น
เท่ำนัน้ จงึไม่ค่อยเป็นปัญหำ แต่ต่อไปในยคุสมยัทีม่คีวำมหลำกหลำย 
กำรที่จะตอบสนองตลำดนั้นได้ จะต้องผสมผสำนใช้บุคลำกรที่มี
วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน

อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยกำรน�ำเข้ำชำวต่ำงชำติที่มีควำม
สำมำรถของ นำยกรัฐมนตรี อำเบะนั้น ได้พยำยำมสร้ำง บรรยำกำศ
ธุรกิจแบบ International แบบลอนดอน นิวยอร์ค ที่โตเกียว โอซำก้ำ 
นำโกย่ำ โดยมีเป้ำหมำยในปีแรก จะใช้ชำวต่ำงประเทศ 2,000 คน 
ปรำกฏว่ำ ในช่วงครึ่งปี รับได้เพียง 400 กว่ำคน และส่วนใหญ่เป็น 
ผู ้ที่ท�ำงำนในญี่ปุ ่นอยู ่แล้ว  กล่ำวกันว่ำ อุปสรรคที่ท�ำให้รับ 
ชำวต่ำงชำติได้น้อยนั้น อยู่ที่ทัศนคติของบริษัทญี่ปุ่น และชำวญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่ ที่ยังไม่นิยมให้คนต่ำงชำติเข้ำมำท�ำงำน นักกำรเมืองก็ไม่
กล้ำผลักดันจริงจังนัก และอีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ ระบบกำร
บรหิำรบคุคลของญีปุ่น่ ยงัไม่ได้มกีำรเปลีย่นแปลง Career path เมือ่
เทียบกับบริษัทตะวันตกแล้ว คนที่มีควำมสำมำรถสูง อำยุเพียง 40 
กว่ำปี ก็สำมำรถ เป็น CEO ได้ ในขณะที่ญี่ปุ่นนั้น ต้องมีอำยุใกล้ 60 
ปี จึงท�ำให้คนต่ำงชำติที่มีควำมสำมำรถสูง จึงไม่อยำกจะเข้ำท�ำงำน
ในบริษัทญี่ปุ่น หรือท�ำเพียงไม่นำน ก็ลำออก ดังนั้น หำกบริษัทญี่ปุ่น
ไม่เปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำร ก็คงยำกที่จะได้บุคลำกรท่ีมีควำม
สำมำรถสงูจำกต่ำงชำตเิข้ำมำท�ำงำน กำรจะเพิม่ขดีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่ยำก


