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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

ใน
เดอืนเมษายนปีทีแ่ล้ว นายกรฐัมนตรอีาเบะได้ เรยีกร้องไปยงั
องค์กรทางเศรษฐกิจหลักท้ัง 3 องค์กรของญี่ปุ่น เกี่ยวกับ

บทบาทของสตรีในภาคธรุกิจในอนาคตว่า อยากจะให้ภายในปี 2020 
นี้ อัตราส่วนของสตรีในต�าแหน่งบังคับบัญชา เป็น 30% โดยเฉพาะ
บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ควรจะมีกรรมการท่ีเป็นสตรีอย่างน้อย 
หนึ่งคน ให้สตรีมีบทบาทเป็นเสาหลักหนึ่งในยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่น   

จากการส�ารวจในปีที่ผ่านมา พบว่า บริษัทจ�านวนมาก ก�าลัง
ผลักดันให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น บางแห่งถึงกับเน้นการเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูของสตรอีีกด้วย จากการจดัอนัดบั การจ้างสตรเีข้ามาท�างาน 
ปรากฏว่า ยักษ์ใหญ่ธุรกิจขายปลีก อย่าง 7-Eleven หรือ AEON  
เข้ามาเป็น 10 อันดับแรก คือ ได้อันดับ 7 และอันดับ 9 ทั้ง 2 บริษัท 
มีเป้าหมายจ�านวนผู้บริหารที่เป็นสตรีอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2012 โดย

เฉพาะ 7-Eleven นั้น มี “โครงการส่งเสริม diversity” โดยมีเป้าหมาย
ว่า ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ ปี 2015 จะให้มสีตรทีีม่รีะดบัหวัหน้าแผนก
ขึ้นไป มีอัตรา 20% จึงได้มีโปรแกรมเสริมสร้าง leader หรือระดับ
บรหิารสตร ีอย่างจรงิจงั เช่น “Women’s Management Community” 
ผลักดันการสร้าง Career ให้แก่สตรี โดยผ่านการสร้างเครือข่ายหรือ
กลุ่มศึกษาต่างๆ ในจ�านวนนั้น ถ้ามีบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ ก็จะ
ผลักดันแต่งต้ังให้เป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
แล้ว ก็จะสร้างประสบการณ์ แล้วเติบโตต่อไป 

ในอีกด้านหนึ่งก็มีการส่งเสริมสตรีให้ท�างาน ก็มีเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะสตรีที่แต่งงานแล้ว ที่ต้องเลี้ยงลูกพร้อมกับท�างาน การให้
มีบทบาทนั้น เป็นต้นว่า 7-Eleven น�าเอาพนักงานสตรีที่ต้องเลี้ยงลูก 
มารวมกนั แล้วลองชมิอาหารกล่อง เบนโตะของคู่แข่ง Itoyokado แล้ว

บทบำทของสตรีใน

จะเพิ่มสูงขึ้นญี่ปุ่น
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ประเมนิเปรยีบเทยีบ เป็นการใช้ประโยชน์ของประสบการณ์การเลีย้ง
ลูกมาใช้เป็นประโยชน์ การที่ให้มีบทบาทมากขึ้นเป็นหนทางหนึ่งที่
ป้องกนัไม่ให้ลาออกจากงานได้ ผลของการรณรงค์น้ี ท�าให้มีอตัราของ
พนักงานสตรี เป็น 20% สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก่อน และได้ต้ัง
เป้าหมายต่อไปว่า ภายใน ปี 2016 จะเพิ่มขึ้นเป็น 30% 

AEON ก็เช่นเดียวกัน ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2016 ที่ 30% 
และในปี 2020 ที่ 50% แผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้  ก็คือการตั้ง
ส�านักงานส่งเสริม Diversity เช่นเดียวกัน เป็นเป้าหมายให้แก่แต่ละ
ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า “โครงการ ฝึกอบรมผู้บริหารระดับ
ต้น” ที่เป็นโครงการศึกษาร่วมกัน เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของกลยุทธ์การ
บริหาร การตลาด การเงิน งานบุคคล เป็นต้น ในจ�านวนนั้นมีผู้เข้ารับ
การอบรม เป็นสตรีประมาณ 30% นอกจากนี ้ในการฝึกอบรมผูบ้รหิาร
ระดับกลางขึ้นไป ก็มีสตรีอยู่ 30% เช่นเดียวกัน    

จากข้อมูลที่ได้มาจะเห็นได้ว่า บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับสูง
ว่า สตรีมีบทบาทสูง อย่างเช่น 7-Eleven หรือ AEON นั้น ได้ด�าเนิน
มาตรการหรือแผนงานการส่งเสริมอย่างไรบ้างแล้ว ในจ�านวนนั้นมี
โครงการหนึง่ทีจ่ะสร้างเสรมิความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบคุคล 
ที่เรียกว่า “Talent Management” บริษัทที่ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง
นี้มาก ก็มี อันดับ 3 อย่าง Japan IBM บริษัทนี้ ได้มีความจริงจังกับ
บทบาทของสตรีมานานแล้ว มีอัตราส่วนสตรีที่เป็นกรรมการบริษัท 
ประมาณ 10% ซึ่ง จ�านวนกรรมการที่เป็นสตรีของบริษัทนี้มีมากกว่า 
อนัดบั 1 และ 2 อย่างชเิซโดหรอืสุมโิตโมประกันชวีติ อย่างมากบรษิทั
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ได้สร้างบุคลากรที่เป็นสตรีในระดับฝ่ายขึ้นไปที่สามารถมีบทบาทใน
ทีต่่างๆ ทัว่โลกได้อกีด้วย   กระบวนการกค็อื คดัเลอืกสตรทีีจ่ะก้าวขึน้
เป็นผู้บริหาร จ�านวนกว่า 10 คน แล้วให้มีการฝึกอบรม สร้าง career 
เพื่อให้รู้ว่า ในการอยู่ในต�าแหน่งที่สูงขึ้นนั้น จ�าเป็นต้องมีความรู้หรือ
ประสบการณ์อะไรบ้าง จะมกีารทบทวนทกุๆ ปี เพือ่คดัเลอืกบคุลากร
ขึ้นมาใหม่ 

ทางด้านการสนับสนุนสตรีที่ต้องท�างาน และเลี้ยงบุตรนั้น 
บรษิทัญีปุ่น่ ได้มกีารสร้างสภาพแวดล้อมทีท่�างานทีเ่หมาะสม เพือ่ให้
สามารถท�างานได้นานอยู่บ้าง แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อสตรี
แต่งงาน แรงงานของสตรกีจ็ะลดต�า่ลง ต้องใช้เวลาในการเลีย้งดบูตุร 
จากนัน้ จงึค่อยเพิม่ขึน้มาใหม่ แต่ไม่ได้มกีารสร้างความมุง่มัน่ในการ
ท�างานให้แก่สตรีมากนัก  

ดังนั้น ประเด็นส�าคัญของการส่งเสริมบทบาทสตรีในบริษัท 
จงึเปลีย่นเป็นการสนบัสนนุการสร้าง career ของพนกังานสตร ีแต่ละ
คนๆ โดยการสนับสนุนให้สามารถท�างานได้ เลี้ยงบุตรได้ด้วย บริษัท
ที่ต้องการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่พลังสตรี ให้เป็นก�าลังส�าคัญของ
บรษิทันัน้ จะต้องจรงิจงั ทีจ่ะต้องเน้นการสร้างเสรมิแต่ละคนๆ ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

บรษิทัญีปุ่น่เองจากยุคของ “ปรมิาณ” โดยการเพิม่จ�านวนของ
พนักงานสตรี จ�าเป็นเปลี่ยนไปสู่ยุคของ “คุณภาพ” ในการสร้างให้
พนักงานสตรีที่มีความสามารถสูง ให้มีบทบาทการเป็นผู้น�าให้มาก 
ยิง่ขึน้ สิง่นีเ้องจงึเป็นการแสดงให้เหน็การสร้างบทบาทของสตรใีห้มีมาก
ขึ้นในอนาคตที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีอัตราส่วนของสตร ี
ผู้บริหารเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ญี่ปุ่นยังล้าหลังในเรื่องนี้อยู่มาก จึงเป็น
ประเด็นที่รัฐบาลต้องออกมาแสดงให้เห็นทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้
เป็นวาระแห่งชาติ

      


