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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการท�างานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม และ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการบริหารความขัดแย้งในการท�างานร่วมกันระหว่างผู้จัดการชาว

ญี่ปุ่นและผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทย โดยการน�าเสนอเน้ือหาในบทความน้ีประกอบไปด้วย 1) ความขัดแย้ง

และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมไทย และความขัดแย้งและความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมในการท�างาน 2) การร่วมงานกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น ได้แก่ ผู้จัดการชาวญี่ปุ่น และ

การท�างานร่วมกัน 3) การบริหารความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศไทย และ 

4) การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริหารของผู้จัดการชาวต่างชาติ

 อย่างไรก็ด ีความรู้จากการเผยแพร่บทความน้ี สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการบรหิารทรัพยากร

มนุษย์ขององค์กร การลดความขัดแย้งในการท�างานอันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ

ลดความตึงเครียดและปัญหาการลาออกจากงาน อีกทั้ง ยังเป็นข้อคิดส�าหรับผู้จัดการชาวญี่ปุ ่นและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยในการท�างานร่วมกันเป็นทีม เพิ่มประสิทธิภาพ ผลการด�าเนินงานขององค์กร และ

ส�าหรับเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยต้องมีความระมัดระวังในการท�างานร่วมกับผู้จัดการ

ชาวญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษาและระบบการท�างาน และต้องมีพฤติกรรมและมีทัศนคติเชิงบวกด้วย

ค�าส�าคัญ: การท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น การบริหารความขัดแย้ง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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Abstract

 This article aims : 1) to provide knowledge about the collaboration under cultural 

differences, and 2) to give suggestions for conflict management in collaboration between 

Japanese managers and Thai subordinates. The contents presented in this article consist 

of 1) the conflict and cultural divergences, namely the Japanese culture, Thai culture, the 

conflict and cultural differences in working system 2) working with Japanese managers: 

Japanese managers and collaboration 3) conflict management and cultural divergences in 

Thailand, and 4) human resources management under foreign managers.

 However, the knowledge in this published article can be utilized for human

resources management of an organization, reducing workplace conflicts stemming from 

cultural divergences, relieving stresses as well as resignation problems. Besides, it can 

serve as a reminder for Japanese managers and Thai subordinates in their collaboration 

as a teamwork to increase the organization efficiency and be the suggestions for Thai 

subordinates to be more careful while working alongside Japanese managers, to learn 

more about the culture, language, as well as working system. In addition, they must have 

positive behavior and attitude.

Keywords: Working with Japanese Managers, Conflict Management, Cultural Divergences
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บทน�ำ

	 ประเทศไทยมบีรษัิทของชาวต่างชาติจ�านวนมากทีเ่ข้ามาด�าเนนิกจิการในประเทศ	และประเทศ

ญ่ีปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ด�าเนินกิจการในประเทศไทยและมีการจ้างแรงงานไทยสูง	 ตัวอย่างธุรกิจ

ของชาวญี่ปุ่น	 เช่น	 ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 และธุรกิจค้าขายส่งออก	

(กนกพัชร	กอประเสริฐ	และคณะ,	2561)	 เป็นต้น	ดังนั้น	การท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่นของ

ลูกจ้างชาวไทยจึงมีความส�าคัญ	เพราะอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้จากความแตกต่างทางวัฒนธรรม

	 อย่างไรกต็าม	ปัญหาการท�างานร่วมกบัผู้จัดการชาวญ่ีปุน่ในบรษิทัคนญ่ีปุ่นท่ีต้ังอยูใ่นประเทศไทย	

มปัีญหาส�าคัญ	คือ	ปัญหาความแตกต่างทางวฒันธรรม	เช่น	ความแตกทางเช้ือชาติ	ภาษา	เพศ	มารยาท	

อาหาร	วิธีการท�างาน	การแต่งกาย	ความรับผิดชอบ	และความเป็นส่วนตัว	เป็นต้น	ผู้จัดการชาวญี่ปุ่น	

มีความคาดหวังสูงต่อประสิทธิภาพและเป้าหมาย	ผลที่ได้จากการคาดหวังในเชิงบวกได้รับความสนใจ

เป็นอย่างมาก	จากอิทธพิลของพนกังานทีท่�างานในสภาพแวดล้อมทีม่คีวามแตกต่างและข้ามวัฒนธรรม	

ซ่ึงความเข้าใจผิดอาจเกดิขึน้ได้ระหว่างผู้จัดการชาวญ่ีปุน่และผู้ใต้บงัคับบญัชาในท้องถิน่	ท้ายทีส่ดุอาจ

ก่อให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างมาก	 (Stangor,	 2000)	 ความ

แตกต่างทางสภาพแวดล้อมและต่างวัฒนธรรม	ยังสร้างปัญหาต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ามชาติ	

น�ามาซ่ึงการปรับตัวอย่างหนักของผู้ใต้บังคับบัญชาในท้องถิ่น	 และส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการ

ด�าเนินขององค์กร	 อีกทั้ง	 ความแตกต่างนี้ยังน�าไปสู่ความสัมพันธ์ในการท�างานที่ท�าให้งานไม่มี

ประสิทธิภาพ	(ณัฎภัทรศญา	เศรษฐโชติสมบัติ,	2560)	และสุดท้ายไม่ว่าพนักงานจะปรับตัวได้หรือไม่	

ผลกระทบนั้นก็จะตกอยู่กับพนักงานและองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ควำมขัดแย้งและควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม (Conflict and Cultural Divergences 

in Work)

	 วฒันธรรมเป็นรปูแบบกจิกรรมของมนษุย์	และเป็นพฤติกรรมทีแ่สดงโครงสร้างเชิงสญัลกัษณ์

ที่เด่นชัดมีความส�าคัญต่อวิถีการด�าเนินชีวิต	 ซ่ึงในที่น้ีจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมญี่ปุ่น	(Japanese	Culture)	และวัฒนธรรมไทย	(Thai	Culture)

 • วัฒนธรรมญี่ปุ่น (Japanese Culture)

	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น	 (Japanese	Culture)	 มีรูปแบบการจัดการ	 (Management	 Style)	 ที่เป็น

เอกลักษณ์	แตกต่างจากประเทศอื่นในแถบเอเชีย	และแตกต่างอย่างมากกับประเทศในแถบตะวันตก

คนญ่ีปุ่นมีความเป็นผู้น�า	 (Leadership)	 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการของคนญ่ีปุ่นมี

อิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นผู้น�าและส่งผลต่อลักษณะของจัดการองค์กร	 ส�าหรับมิติทางวัฒนธรรม
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นักมานุษยวิทยาสังคมได้ศึกษาวัฒนธรรมญ่ีปุ่นจากโครงสร้างทางสังคม	 ที่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป	 (Bahaudin	 and	 Kazuhito,	 2012)	 ทั้งน้ี	 เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน

วัฒนธรรมของญ่ีปุ่นมี	 4	 เกณฑ์	 ได้แก่	 1)	 อ�านาจระยะทาง	 (Power	 Distance)	 2)	 ปัจเจกชน	

(Individualism)	3)	ความเป็นมนษุย์	(Masculinity)	และ	4)	หลกีเลีย่งความไม่แน่นอน	(Uncertainty	

Avoidance)	 (Mujtaba,	2011)	ขณะที่	ก�าหนดวัฒนธรรมองค์กร	 (Organizational	Culture)	 ได้	

4	ประเภท	ได้แก่	1)	วัฒนธรรมองค์กรแบบสังคม	(Communal)	2)	วัฒนธรรมองค์กรแบบลูกจ้าง	

(Mercenary)	 3)	 วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือข่าย	 (Networked)	 และ	 4)	 วัฒนธรรมองค์กรแบบ

แยกส่วน	(Fragmented)	(Bahaudin	and	Kazuhito,	2012)

	 อย่างไรก็ดี	สามารถแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น	2	ประเภทใหญ่	 ได้แก่	วัฒนธรรมที่มีบริบทสูง	

(High-context	 Culture)	 และวัฒนธรรมที่มีบริบทต�่า	 (Low-context	 Cultures)	 ในวัฒนธรรมที่

มีบริบทสูงคนจะแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของตนเอง	 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง	 ดังนั้น

กลุ่มนี้จึงมักใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการ	 ตรงกันข้าม	 ในวัฒนธรรมที่มีบริบทต�่า	 คนใช้การสื่อสาร

ด้วยวาจา	ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นสังคมที่มีบริบทสูง	มีหลายงานวิจัยที่ช่วยอธิบายเหตุผลที่ว่า	“เหตุใด

คนญ่ีปุ่นมักจะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน	 และมุ่งเน้นผลส�าเร็จในระยะยาว	 คนญ่ีปุ่นพยายามที่จะ

สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่น”	และคนญี่ปุ่นสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Bahaudin	and	

Kazuhito,	 2012)	 และนอกจากญ่ีปุ่นจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับไทยและชาติอ่ืน	 ๆ	 แล้ว

ยังแตกต่างอย่างมากกับจีน	 ในความมีบริบทสูงหรือต�่าบนพื้นฐานของรูปแบบการสื่อสาร	 ซ่ึงความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจในทางปฏิบัติ	 วัฒนธรรมญ่ีปุ่นมีความ

ชัดเจน	 ใช้หลักการยับย้ังช่ังใจตนเองและไม่พูดมาก	 การจัดการของคนญ่ีปุ่นเน้นการจัดการกลุ่ม	

ใช้กลุ่มเป็นศูนย์กลาง	รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกลุ่ม	เน้นกระบวนการควบคุม	มุ่งรักษาความ

สามัคคีและสร้างสรรค์	มีการประเมินบนพื้นฐานของกลุ่ม	ในทางกลับกัน	การจัดการพนักงานของไทย

จะคล้ายกับจีนซ่ึงให้ความส�าคัญกับแต่ละเรื่องเป็นรายบุคคล	 (Xinjian	 and	 Martin,	 2007)	

การจัดการพนักงานของไทยมีความยืดหยุ่นและประนีประนอม	 นอกจากนี้	 วัฒนธรรมในการท�างาน

และการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่น	ยังมีลักษณะ	1)	ตรงต่อเวลา	2)	 เลิกงานช้า	3)	สังสรรค์หลังเลิกงาน	

4)	 มีความรับผิดชอบต่องานสูงมาก	 5)	 ไม่เปิดรับวัฒนธรรมไทย	 6)	 ไม่รับประทานอาหารข้างถนน	

7)	ไม่นยิมย้ายงาน	8)	มคีวามเป็นส่วนตัวสงูมาก	9)	แต่งกายสภุาพและเป็นทางการอย่างมากเมือ่ต้อง

เข้าพบลกูค้า	และ	10)	ชอบคนทีพ่ดูภาษาญ่ีปุน่ได้เป็นพเิศษ	(บรษิทัจัดหางานไอเดียบอย	จ�ากดั,	2561)

 • วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)

	 รูปแบบการจัดการและการปฏิบัติของวัฒนธรรมไทย	มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใด

ในโลก	แตกต่างไปจากวัฒนธรรมญ่ีปุน่รวมถึงชาติตะวนัตกด้วย	โดยเฉพาะในเรือ่งของการท�างาน	มงีาน



179

◆ การท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น : บนการบริหารความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ◆

วิจัยจ�านวนมากที่สนับสนุนความคิดที่ว่า	“คนไทย	คนญี่ปุ่น	และชาวตะวันตกต่างกัน”	ในเรื่องส่วนตัว	

(Personal)	ความเป็นมอือาชีพ	(Professional)	ค่านยิม	(Values)	ลกัษณะการจัดการ	(Management	

Style)	การตัดสินใจ	(Decision-Making)	และการจัดการเชิงปฏิบัติการ	(Management	Practices)	

(Gregory	and	Charmine,	2003)	ลักษณะที่โดดเด่นของคนไทย	คือ	ยิ้มง่าย	มีน�้าใจ	เห็นใจผู้อื่น

มคีวามยดืหยุน่สงู	เกรงใจผู้อ่ืน	รกัอิสระและรกัสงบ	ไม่เครยีด	และให้อภัยได้เสมอ	ขณะทีก่ม็ลีกัษณะ

เขินอายไม่กล้าแสดงออก	 ชอบยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืนมากเกินไป	 ท�างานเป็นทีมได้ไม่ดี	

ไม่กระตือรอืร้น	ไม่ตรงต่อเวลา	ขาดระเบยีบวนิยั	คิดมากในเรือ่งเลก็น้อย	ยึดติดกบัความเคยชินเดิมจึง

ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง	ไม่ตรงไปตรงมา	ชอบแก้ตัว	ชอบพึ่งพาคนอื่น	ฟุ่มเฟือย	ชอบพูดมากกว่าท�า	

รกัความสบาย	และแบ่งพรรคแบ่งพวกชัดเจน	อย่างไรก็ดี	ผู้ท่ีมปีระสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้ังในตะวนัตก

และเอเชีย	 จะส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กร	 ขณะที่	 วัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวในเอเชีย	 ทั้งภาษาไทยและวิถีปฏิบัติ	 จะคาดหวังให้ผู้จัดการชาวต่างชาติเข้าใจลักษณะของ

คนไทย	(Gregory	and	Charmine,	2003)	

	 การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสากลสมัยใหม่กับธุรกิจในประเทศไทย	 กระบวนทัศน์การจัด

การแบบญี่ปุ่นและตะวันตกได้รับการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของไทย	โดยเฉพาะ	1)	เอกลักษณ์

ของชนชาติไทยในการใช้อ�านาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	2)	ความแตกต่างระหว่างแนวคิดการก�าหนด

เส้นตาย	 (Concepts	 of	 Deadlines)	 ของไทย	 ญ่ีปุ่นและตะวันตก	 และ	 3)	 แนวคิดเกี่ยวกับ

ความภักดีของไทยแตกต่างจากมมุมองของชาวตะวนัตก	จีนและญ่ีปุ่น	มกีารศึกษาเก่ียวกับประสทิธผิล

ของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	 ที่ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมตะวันตก	 (สหรัฐอเมริกา)	 เป็นส่วน

ใหญ่	และหนึ่งวัฒนธรรมเอเชีย	(ญี่ปุ่น)	ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา	มีลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจ

สูง	 วัฒนธรรมญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาถึงขยายกว้างกว่าวัฒนธรรมไทย	 (Gregory	 and	 Charmine,	

2003)	อย่างไรก็ตาม	บทบาทของวัฒนธรรมประเทศเจ้าบ้าน	เช่น	ไทย	ที่มีต่อผู้จัดการชาวตะวันตก

และญี่ปุ่นในการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท้องถิ่น	เน้นบทบาทด้านความสัมพันธ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ	

1)	 ลักษณะทางสังคมและประวัติศาสตร์	 2)	 รูปแบบของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	 ซึ่งจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการสื่อสารทางวัฒนธรรมจากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมที่ดีและไม่ดี	และแม้ว่าจะ

คาดหวังประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม	 แต่สิ่งส�าคัญคือจะต้องรักษาความแตกต่างของ

ทั้งสองวัฒนธรรมด้วย	(Gregory	and	Charmine,	2003)

	 อย่างไรก็ดี	 วัฒนธรรมญ่ีปุ่นและวัฒนธรรมไทยที่มีความแตกต่างกัน	 จึงอาจน�ามาซ่ึงความ

ขัดแย้ง	ในการท�างานร่วมกันระหว่างผู้จัดการชาวญี่ปุ่นและผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทย
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 • ควำมขัดแย้งและควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมในกำรท�ำงำน (Conflict and Cultural 

Divergences in Work)

ลักษณะความแตกต่างที่น�ามา

ซึ่งความขัดแย้งในการท�างาน

ญี่ปุ่น ไทย

การเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	เรียนรู้

สิ่งใหม่ได้เร็ว

ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง	ยึดติดกับ

ความเคยชินแบบเดิม	ๆ		

ความกล้า กล้าพูด	กล้าแสดงออก ไม่กล้าโต้แย้งแม้จะก�าลังเสียเปรียบ	

ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานสูงมาก	

และมุ่งความส�าเร็จ

ความรับผิดชอบต่อเป้าหมายความ

ส�าเร็จของงานต�่า	ขาดการวางแผนการ

ท�างานล่วงหน้าที่ดี

การแก้ปัญหา มีการวางแผนการแก้ปัญหาไว้ล่วง

หน้า	จึงจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ได้ดี

แก้ไขปัญหาและจัดการเหตุการณ์

ฉุกเฉินได้ไม่ดี	มักท�าได้เพียงเฉพาะแก้

ปัญหาเฉพาะหน้า	

การสื่อสาร ใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการ	เป็น

ลายลักษณ์อักษรและเป็นระบบ

ไม่เป็นทางการ	มักพูดด้วยวาจาแทนการ

ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร

พูดไม่ตรงกับที่คิด พูดตามสิ่งที่เป็นจริง พูดไม่ตรง	เช่นค�าว่า	“ไม่เป็นไร”	เป็น

ค�าพูดที่ติดปากคนไทย	แม้ว่าในใจจะคิด	

การท�างานเป็นทีม มุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม มีทักษะในการท�างานเป็นทีมต�่า	โดด

เด่นเป็นรายคน

ความตรง มีความซื่อตรง ความตรงไปตรงมาหรือความซื่อสัตย์ต�่า

ระบบพวกพ้อง	 ไม่ใช้ระบบพวกพ้อง	ท�างานตาม

ระบบ	ยึดความถูกต้อง

ระบบพวกพ้องสูง	เอื้อประโยชน์

ระหว่างกัน

ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นมืออาชีพสูง	สามารถแยก

เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

แยกไม่ออกระหว่างเรื่องงานและเรื่อง

ส่วนตัว

ระบบอาวุโส	 นับถือความสามารถในการปฏิบัติ

งานเป็นหลัก

นับถือระบบอาวุโสมากกว่าความ

สามารถที่แท้จริง

	 นอกจากนี้	คนญี่ปุ่นยังมีระเบียบวินัย	ตรงต่อเวลา	ท�างานหนัก	จริงจัง	รับผิดชอบ	รอบคอบ	

เน้นระบบผู้บังคับบัญชา	(เจ้านาย-ลูกน้อง)	และมีสัมมาคารวะ	แต่มีข้อเสียคือจริงจังมาก	เครียด	และ

แข่งขันสูง	ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนญี่ปุ่น	และคนต่างชาติยังมองคนไทย

ในมุมมองที่ว่า	 การต้ังเป้าหมายในการท�างานยังไม่ปรากฏชัดเจนและไม่ค�านึงถึงการสร้างให้เกิด

ความเจริญในระยะยาว	(งานวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม,	2561)



181

◆ การท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น : บนการบริหารความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ◆

	 อย่างไรกดี็	การท�างานข้ามวัฒนธรรมของคนไทยกบัชาวต่างชาติ	จ�าเป็นต้องจดักำรทรัพยำกร

มนุษย์ระหว่ำงประเทศที่เป็นสำกล (IHRM) ใช้หลักวัฒนธรรมกำรจัดกำรองค์กร เพื่อให้ผู้คนที่

มีควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยข้ำมผ่ำนควำมขัดแย้ง	ซึ่งในที่ท�างาน

วัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์	 (HRM)	 ภาวะผู้น�าองค์กร	

(Leadership)	และยุทธศาสตร์	(Strategic)	(Gregory	and	Charmine,	2003)	และส�าหรบัผู้ใต้บงัคับ

บญัชาชาวไทยทีท่�างานร่วมกบัผู้จัดการชาวญ่ีปุน่	กจ็�าเป็นต้องเข้าใจรากเหง้าของวฒันธรรมญ่ีปุน่	เข้าใจ

ในธรรมชาติพื้นฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่น	(Bahaudin	and	Kazuhito,	2012)	เพื่อให้สามารถท�างาน

ร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่นได้	

กำรร่วมงำนกับผู้จัดกำรชำวญี่ปุ่น (Working with Japanese Managers)

 • ผู้จัดกำรชำวญี่ปุ่น (Japanese Managers)

	 สามารถแบ่งกลุ่มผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นออกเป็น	 4	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มประสบความส�าเร็จ	

(Successful)	2)	กลุ่มผ่อนคลาย	(Relaxed)	3)	กลุ่มผิดหวัง	(Frustrated)	และ	4)	กลุ่มสันโดษ	

(Detached)	 ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันกับการประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กร	 (Organizational	

Performance	Assessment)	มีผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพการด�าเนินงานองค์กร

สูง	 มักมีการรับรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับงานและแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาท้องถิ่นและ

เพื่อนร่วมงาน	ในทางกลับกัน	ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพการด�าเนินงานองค์กรต�่าแสดงว่าเป็นลบ	ทั้งนี้

แนวโน้มการรับรู้และพฤติกรรม	 เพื่อนร่วมงานในท้องถิ่น	ของผู้จัดการ	4	กลุ่ม	 ได้รับการพิสูจน์โดย

ทฤษฎี	Y	แม้ว่าจะเป็นทักษะการบริหารจัดการผู้คนแบบเดิม	ๆ 	แต่ก็ไม่อาจละเลยได้	เพราะเป็นบริบท

ที่จะท�าให้กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางทัศนคติและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับผู้คนนั้นประสบ

ความส�าเร็จหรือล้มเหลว	โดยเน้นความส�าคัญที่ทักษะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	(Takao	

et	 al.,	 2011)	 ทั้งนี้	 อิทธิพลของการรับรู้พฤติกรรมด้วยทฤษฎี	 X	 (X	 Theory)	 และทฤษฎี	 Y	

(Y	Theory)	คือ	ทฤษฎี	X	จะมองพนักงานในมุมมองที่ไม่ดี	ขาดความรับผิดชอบและไม่ตั้งใจท�างาน	

ดังนั้น	 จึงต้องอยู่ในการก�ากับดูแล	 ในทางตรงกันข้าม	 ทฤษฎี	 Y	 จะมองพนักงานเป็นบวก	 มีความ

รับผิดชอบในการท�างาน	 และทฤษฎี	 X	 มุ่งเน้นไปท่ีทักษะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน	 ขณะที	่

ทฤษฎี	 Y	 มุ่งเน้นไปที่ทักษะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคน	 (Mullins,	 2005)	 ซ่ึงค่านิยมและ

ความเช่ือของผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวเองและพฤติกรรมกลุ่ม	 (Adler	 and	

Gundersen,	2007)	และภาวะผู้น�าของคนญี่ปุ่น	(Japanese	Leadership)	อยู่ในระดับสูงอย่างมาก

ในด้านการวางแนวความสัมพันธ์	 ผู้ชายญ่ีปุ่นมุ่งเน้นการท�างานเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะคนญ่ีปุ่น

ทีม่อีายมุากกว่าจะมกีารวางแนวปฏิบติังานในงานมากขึน้เมือ่เทยีบกับเด็กหรอืเพือ่นร่วมงานทีอ่ายนุ้อย
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กว่า	(Bahaudin	and	Kazuhito,	2012)

	 ประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นสังคมที่มีบริบทสูง	 จึงช้ีให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐาน	 3	 ประการ	 ภายใต้

การบรหิารของคนญ่ีปุน่ในภาคปฏิบติั	ได้แก่	1)	ขอบข่ายการวางแผนระยะยาว	(Long-term	Planning	

Horizon)	 2)	 มุ่งมั่นในการจ้างงานตลอดชีวิตลูกจ้าง	 (Commitment	 to	Lifetime	Employment)	

และ	3)	ความรับผิดชอบร่วมกัน	(Collective	Responsibility)	ซึ่งชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะขององค์กร

ญี่ปุ่น	 คือ	 (1)	 การจ้างงานตลอดอายุลูกจ้าง	 (2)	 การตัดสินใจร่วมกัน	 (3)	 ความรับผิดชอบร่วมกัน	

(4)	การประเมนิผลและการส่งเสรมิช้า	(5)	การควบคุมอย่างเป็นทางการ	(6)	เส้นทางอาชีพทีไ่ม่เฉพาะ

เจาะจง	และ	 (7)	 เกี่ยวข้องกันแบบองค์รวม	 (Bahaudin	 and	Kazuhito,	2012)	และผลการวิจัย

เกีย่วกบัการท�างานของผู้จดัการชาวญ่ีปุน่	พบว่า	1)	มคีวามมุง่มัน่เป็นอย่างยิง่ในเรือ่งความสมัพนัธ์และ

ภารกจิ	ซ่ึงไม่เกีย่วกับวฒันธรรมองค์กรและการจดัการของญ่ีปุน่	และการวางแนวความสมัพนัธ์จะยงัคง

ไม่เปลี่ยนแปลง	แม้ว่าการบริหารจัดการของคนญี่ปุ่นจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก

พิษเศรษฐกิจ	และ	2)	วางแนวความสัมพันธ์ไม่มีความแตกต่างบนพื้นฐานของเพศหรือประสบการณ์

การท�างาน	โดยความสัมพันธ์ของผู้จัดการที่มีอายุน้อยกว่าและผู้สูงอายุก็คล้ายกัน	

	 ทั้งนี้	 บริษัทญ่ีปุ่นจะมีการปฐมนิเทศงานแก่พนักงานผู้มีอายุน้อยและผู้มีอายุมากขึ้น	 และ

ผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นเพศชายมุ่งเน้นงานมากกว่าเพศหญิง	 อย่างไรก็ตาม	 เพศ	 และสถานภาพสมรสไม่

ส่งผลภาวะการเป็นผู้น�าของคนญ่ีปุน่	แม้ว่าเยาวชนชายและหญิงทีม่อีายนุ้อยจะมอัีตราการเป็นผู้จดัการ

ต�่ากว่าผู้มีอายุมาก	 โดยผู้หญิงมีอัตราการเป็นผู้จัดการอยู่ที่ร้อยละ	 10.5	 นอกจากนี้	 แรงกดดันทาง

เศรษฐกิจยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มภาวะผู้น�าของคนญ่ีปุ่นโดยผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นต้อง

ปรับสมดุลอย่างสูงทั้งสองทิศทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับ

กลุ่ม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานที่สูงขึ้นและบ�ารุงรักษาคน	การสะท้อนถึงพฤติกรรมของคน

ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 จะท�าให้ผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของพนักงานได้ดีขึ้น	

และปัจจุบันคนญี่ปุ่นหันมาให้ความส�าคัญกับเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้น	

	 พนักงานญ่ีปุ่นมีแนวโน้มที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างที่แข่งขันกันท�างาน	 ดังน้ัน

ความเข้าใจพื้นฐานความเป็นผู้น�าของคนญ่ีปุ่น	 จะยังคงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส�าหรับผู้จัดการและ

ผู้ใต้บงัคับบญัชาทัว่โลก	เก่ียวกบักลไกของพฤติกรรมด้านวฒันธรรมองค์กรและแนวทางการจัดการของ

คนญี่ปุ่น	ซึ่งมีความส�าคัญต่อวัฒนธรรมความเป็นผู้น�า	(Bahaudin	and	Kazuhito,	2012)

	 อย่างไรกด็	ีความคดิผูจ้ดัการชาวญีปุ่น่มีววิฒันาการจากอตุสาหกรรมภาคการผลติในประเทศ

ก�าลังพัฒนาเป็นหลัก	เริ่มต้นจาก	“กระบวนทัศน์กำรจัดกำร”	ที่เป็นจุดเด่นในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ในประเทศญี่ปุ่น	ควำมอดทนถูกฝังตัวลึกเข้ำไปในระบบธุรกิจของญี่ปุ่น	และระบบเศรษฐกิจที่มีการ
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เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็กไ็ด้มกีารเคลือ่นย้ายกระบวนทศัน์การจัดการของคนญ่ีปุน่ไปสูอุ่ตสาหกรรม

ภาคบรกิารเพิม่มากขึน้	แนวโน้มการบรหิารจัดการของคนญ่ีปุน่จงึถกูออกแบบใหม่บนพืน้ฐานของระบบ

แบบด้ังเดิม	 ซ่ึงบริษัทญ่ีปุ่นได้เสริมสร้างความมุ่งมั่นของพนักงานจากภาวะความเป็นผู้น�าที่มีอยู่

อย่างสูง	(Balázs	and	William,	2012)

 • กำรท�ำงำนร่วมกัน (Collaboration)

	 จากลกัษณะและพืน้ฐานของผู้จัดการชาวญ่ีปุน่	อาจน�ามาซ่ึงความขดัแย้งในการท�างานร่วมกบั

ผู้ใต้บงัคับบญัชาชาวไทยและชาวต่างชาติ	ซ่ึงจะส่งผลเชิงลบต่อผลการด�าเนินงานทางธรุกจิ	(Business	

Performance)	 ขององค์กร	 ด้วยความแตกต่างนี้ช้ีให้เห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยต้องมีความ

ระมัดระวังในการท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญ่ีปุ่น	 นอกจากการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษาและระบบ

การท�างานแล้ว	 ต้องมีพฤติกรรมเชิงบวกและมีทัศนคติเชิงบวกด้วย	 และถ้าสามารถท�างานร่วมกัน

ด้วยพฤติกรรมที่เป็นบวก	ก็จะส่งผลบวกต่อผลผลิตส่วนใหญ่ในองค์กรด้วย	(Takao	et	al.,	2011)

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าทัศนคติการท�างานจะไม่เกี่ยวข้องหรือท�าให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

ต�่าลง	(Takao	et	al.,	2011)	แต่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานของ

พนักงาน	 ทั้งนี้	 พบว่า	 พนักงานท�างานดีกว่าคนอื่นเพียงเพราะรู้ว่าผู้จัดการมีความคาดหวังที่เป็นบวก

อย่างมากต่อผลงานของพวกเขา	พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบญัชาทีไ่ด้รบัแรงบันดาลใจมาจากพฤติกรรม

ของผู้น�า	 จะเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่เป็นตัวเร่งประสิทธิภาพขององค์กร	 ซ่ึงเกิดขึ้นได้จากการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชา	 และถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององค์กร	(Bhatti	and	Shahzad,	2008)

	 ปัจจุบัน	 ทิศทางการเป็นผู้น�าของคนญ่ีปุ่นมีแรงผลักดันจากเง่ือนไขในประเทศ	 ระหว่างและ

ก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิเมื่อปี	 พ.ศ.	 2554	 ซ่ึงท�าให้หลายพันคนเสียชีวิตและ

ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากส�าหรับโรงงานนิวเคลียร์ในเมืองฟูกูชิม่า	 การควบรวมและซ้ือกิจการ

มจี�านวนเพิม่ขึน้	ญ่ีปุน่ต้ังแต่ปลายทศวรรษ	1990	จึงมองโลกในแง่	“เพ่ือขยำยตลำด”	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ดังนั้น	 จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้บังคับบัญชาชาวญ่ีปุ่นมีความมุ่งมั่นสูงจาก

แรงกดดันที่เผชิญ	 มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นคนต่างชาติจ�านวนมากในบริษัทญ่ีปุ่น	 (Olcott,	 2009)

ดังนั้น	 จึงช้ีให้เห็นว่าบริษัทญ่ีปุ่นสามารถเปลี่ยนถ่ายทิศทางความเป็นผู้น�าของคนญ่ีปุ่นสู่การเป็นผู้น�า

ระดับโลกได้เพิ่มขึ้น	 และด้วยเหตุนี้การฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญทั้งส�าหรับพนักงาน

ชาวญ่ีปุน่ทีอ่ยูใ่นประเทศบ้านเกดิและผู้ใต้บงัคับบญัชาวต่างชาติด้วย	(Schneider	and	Littrell,	2003)	

นอกจากนี้	 ผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทย	 ต้องเคารพต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีข้อแม้เรื่องวัยหรือเพศ

เรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการกับสังคมคนญ่ีปุ่นที่มีบริบทสูง	 เข้าใจการท�างานเป็นทีม
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ปรับเพิ่มความรับผิดชอบ	 มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อมุ่งต่อความส�าเร็จของเป้าหมาย	 มีความอดทน

อย่างสูงเนื่องจากความอดทนถูกฝังตัวลึกเข้าไปในระบบธุรกิจของญ่ีปุ่น	 รวมถึงต้องมีความเข้าใจใน

พื้นฐานความเป็นผู้น�าของคนญี่ปุ่น	และกระบวนทัศน์การจัดการของคนญี่ปุ่นด้วย

	 อย่างไรก็ดี	องค์กรที่มีผู้จัดการเป็นชาวญี่ปุ่นและมีผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทย	ยังคงต้องอาศัย

การบริหารความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมภายใต้สภาพแวดล้อมการท�างานใน

ประเทศไทย

กำรบริหำรควำมขัดแย้งและควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมในประเทศไทย (Conflict 

Management and Cultural Divergences in Thailand)

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 สามารถสรุปปัจจัยท่ีใช้เป็นแนวทางการบริหารความขัดแย้งและ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 เพื่อให้ผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นและผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยสามารถท�างาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	15	ปัจจัย	ได้แก่

 1) กำรปรับตัว (Adjustment)	 ทั้งผู้จัดการและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปรับตัว	 (ดวงใจ	

จันทร์ดาแสง	และ	วโิรจน์	เจษฎาลกัษณ์,	2561)	ยอมรบัการท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมข้ามวัฒนธรรม	

หลกีเลีย่งพฤติกรรมเชิงลบซ่ึงจะท�าให้เกดิความเครยีดและความรูส้กึอยากท�างานลดลง	โดยพฤติกรรม

ลักษณะนี้ส่งผลร้ายแรงถึงขั้นท�าให้พนักงานลาออกจากงาน	(Takao	et	al.,	2011)	ผู้ใต้บังคับบัญชา

ชาวไทยต้องปรับตัว	 และเรียนรู้วัฒนธรรมการท�างานของคนญ่ีปุ่นให้มากที่สุด	 (บริษัท	 จัดหางาน	

ไอเดียบอย	จ�ากัด,	2561)

 2) กำรให้ควำมช่วยเหลือและดูแล (Helping and Canoodling)	จากเพื่อนร่วมงาน	 ให้

สามารถท�างานได้	 ซ่ึงมีรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลว	 จะเป็น

ประโยชน์เชิงบวกต่อผู้จัดการและต่อประสิทธิภาพขององค์กร	 องค์กรระดับโลกจะมีการให้ความ

ช่วยเหลอือย่างเป็นทางการกับ	เพือ่นร่วมงานท้องถิน่ในประเทศก�าลงัพฒันาเนือ่งจากความไม่เท่าเทยีม

กัน	ซึ่งเป็นสาเหตุของความล้มเหลว	(Takao	et	al.,	2011)

 3) กำรบริหำรควำมเครียด (Stress Management)	 ผู้จัดการคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานใน

ท้องถิ่นท�างานอย่างหนัก	 ความรู้สึกจากความคาดหวังน้ีก่อให้เกิด	 “ควำมเครียด”	 และข้อเท็จจริง

ที่ว่าพนักงานมีแนวโน้มการรับรู้เชิงลบจะท�าให้งานประสบความส�าเร็จน้อยลง	 การที่พนักงานเกิด

ความเครียดอย่างมากจะถูกมองดูคล้ายกับองค์กรไม่ช่วยเหลือและไม่ดูแล	 และบางครั้งแม้พนักงาน

จะบอกว่า	 “ไม่ได้หดหู่และไม่เครียดกับงำน”	 การรับรู้นี้จะถูกตีความในเชิงลบด้วย	 จึงควรมีการให้

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีคิดเชิงบวกเพื่อบริหารจัดการความเครียด	 และผู้บังคับบัญชาต้องระวัง
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เรื่องการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง	 โดยไม่โทษผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนอ่ืน	 ๆ	 เมื่อเกิดความ

ล้มเหลว	(Takao	et	al.,	2011)

 4) กำรแสดงน�้ำใจ (Kindness)	 การช่วยเหลือในเรื่องอ่ืน	 ๆ	 ที่นอกเหนือจากเรื่องงาน	

เมื่อผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นขอร้องให้ช่วย	 และเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือได้โดยไม่เดือดร้อนก็ควรที่จะ

แสดงน�า้ใจ	สิง่นียั้งช่วยสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่างกนัด้วย	(ณัฎภัทรศญา	เศรษฐโชติสมบติั,	2561)

 5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing and Learning)	 เช่น	 การแลกเปลี่ยนภาษาและ

วัฒนธรรมกับคนญ่ีปุ่น	 ซ่ึงส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะสื่อสารภาษาไทยให้ได้	 ขณะที่	 คนไทยก็ควร

เรยีนรูภ้าษาญ่ีปุน่ด้วยเช่นกนั	จงึเป็นโอกาสดีทีไ่ด้ท�างานร่วมกันและเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ซ่ึงเกิด

ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย	(บริษัทจัดหางานไอเดียบอย	จ�ากัด,	2561)

 6) กำรเข้ำใจผู้อื่น (Cognition and Understanding of Others) ดังค�ากล่าวที่ว่า	“เอำใจ

เขำมำใส่ใจเรำ”	 คนญ่ีปุ่นที่มาท�างานที่ประเทศไทยต้องปรับตัวค่อนข้างมากและท�างานด้วยความ

ล�าบากไม่ใช่น้อย	ขณะที	่ผู้ใต้บงัคับบญัชาชาวไทยกไ็ม่คุ้นชินกบัผู้บังคับบญัชาชาวต่างชาติ	ซ่ึงต่างภาษา

และต่างวัฒนธรรม	ก็ย่อมเกิดความกดดันขึ้นได้	 ดังนั้น	 หากมีสิ่งใดกระทบกระทั่งและบั่นทอนก�าลัง

ใจในการปฏิบัติงาน	หรือสิ่งใดที่ผิดใจกัน	ก็ควรพยายามเข้าใจผู้อื่นให้มาก	พูดคุยและปรับความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน	(บริษัทจัดหางานไอเดียบอย	จ�ากัด,	2561)

 7) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship)	 ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 แนะน�าสิ่งดี	 ๆ	 ใน

ประเทศไทย	เช่น	สถานที่ท่องเที่ยว	อาหาร	และข้อมูลวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทย	เพื่อให้คนญี่ปุ่น

ใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น	 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วย	 (บริษัทจัดหา

งานไอเดียบอย	จ�ากัด,	2561)	ขณะที่	คนญี่ปุ่นก็มักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์

อย่างยิ่ง	เนื่องจากวัฒนธรรมและรูปแบบการบริหารจัดการของคนญี่ปุ่นนั้นถือเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์	

ที่เน้นการท�างานเป็นกลุ่ม	 มุ่งเน้นสังคม	 ผู้จัดการคนญ่ีปุ่นจึงใช้ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อน

ร่วมงานและคู่ค้า	เพื่อประสบความส�าเร็จทางธุรกิจในระยะยาว	(Bahaudin	and	Kazuhito,	2012)

 8) กำรให้ก�ำลังใจและสนับสนุนของเพ่ือนร่วมงำนท้องถิ่น (Encouragement and

support of local colleagues) จะช่วยลดความหงุดหงิดและความผิดหวังลงได้	ช่วยสร้างความรู้สึก

ที่สร้างแรงบันดาลใจในเชิงบวก	ช่วยให้สภาพแวดล้อมการท�างานดีขึ้น	(Takao	et	al.,	2011)

 9) มีควำมรับผิดชอบ (Responsibility)	 ผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยต้องใส่ใจและเพิ่มความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างมาก	 ขณะที่ผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นจะคงสนับสนุนให้พนักงานในท้องถิ่น

ท�างานหนัก	เนื่องจากเป็นความรู้สึกที่มีต่อความรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย	(Takao	et	al.,	

2011)
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◆ มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร ์◆

 10) กำรปฐมนิเทศ (Orientation)	การปฐมนิเทศงานจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้จัดการชาว

ญี่ปุ่นเพื่อท�าความเข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา	(Bahaudin	and	Kazuhito,	

2012)	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยต่อการปฏิบัติตนในที่ท�างานด้วย

 11) กำรฝึกอบรมข้ำมวัฒนธรรม (Cross-cultural Training)	 เป็นสิ่งส�าคัญทั้งส�าหรับ

พนักงานประเทศเจ้าบ้านและผู้บังคับบัญชาชาวต่างชาติ	(Schneider	and	Littrell,	2003)	อย่างไรก็ดี

การด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	เป็น

การบีบบังคับจากสถาบันระดับโลก	 ดังนั้น	 สหภาพแรงงานของประเทศญ่ีปุ่นจึงให้ความส�าคัญกับ

กิจกรรม	 CSR	 และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Resource	 Management:	 HRM)	

ด้วยการผสานความแตกต่างของความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซ่ึงญ่ีปุ่นมีค่านิยมทางวัฒนธรรมและ

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมเป็นชาติที่มีรากฐานการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง	 ดังนั้น	 วิธีการทั่วไปของคน

ญ่ีปุน่คือ	“กำรฝึกอบรมและกำรศกึษำให้แขง็แกร่ง”	และคนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ต้องพึง่พาสหภาพแรงงาน

ในการสือ่สารกบัพนกังาน	และแม้ว่าจะมคีวามพยายามแต่ยงัคงขาดการมส่ีวนร่วมของแรงงานหญิงใน

บริษัทญี่ปุ่น	(William	II	and	Gaston,	2017)

 12) กำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง (Change Management)	 มีความเป็นไปได้ที่ญ่ีปุ่นจะ

เปลีย่นแปลงและปรบัเปลีย่นแนวโน้มการเป็นผู้น�าของตนเองเมือ่เวลาผ่านไปและเง่ือนไขเปลีย่นแปลง

ไป	 ญ่ีปุ่นมีประสบการณ์ที่ถดถอยเป็นเวลานานนับต้ังแต่การล่มสลายของเศรษฐกิจฟองสบู่	 และ

เพือ่ให้บรษิทัญ่ีปุ่นหนัมาเผชิญหน้ากับการเปลีย่นแปลง	จึงต้องจัดการกบัการเปลีย่นแปลง	โดยเปลีย่น

แนวทางการบริหารจัดการ	เช่น	ความมั่นคงในการจ้างงานอาจไม่จ�าเป็นอีกต่อไป	สามารถเปลี่ยนจาก

การจ้างงานตลอดชีพเป็นการจ้างแบบมีอายุสัญญา	 เนื่องจากอัตราของพนักงานและอัตราการว่างงาน

ที่ไม่ปกติ	(Bahaudin	and	Kazuhito,	2012)

 13) กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance)	ของคนญ่ีปุน่	มกีารก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีต่อพนักงาน	 และมีความเป็นไปได้ที่พฤติกรรมการใช้ภาษาญ่ีปุ่นจะมีมากขึ้น	 แนวทาง

การบริหารจัดการของคนญี่ปุ่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่า	บริษัทญี่ปุ่นก�าลังเผชิญกับ

แนวโน้มการแข่งขนัในระดับโลก	ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ามลูค่าทางเศรษฐกจิของญ่ีปุน่นัน้ลดลง	(Bahaudin	

and	Kazuhito,	2012)

 14) กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลระหว่ำงประเทศ (International Human Resource 

Management) 

	 การถ่ายโอน	 HRM	 แบบญ่ีปุ่นให้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศ	 ประกอบด้วย	 นโยบายการ

จ้างงาน	แนวทางการปฏิบัติ	ระบบค่าตอบแทน	ระบบการควบคุมแรงงาน	และความก้าวหน้าในอาชีพ	
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◆ การท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น : บนการบริหารความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ◆

นี่คือจุดประสงค์ส�าคัญของการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์	อย่างไรก็ดี	ความโดดเด่นของ	HRM	

สไตล์ญี่ปุ่น	(Japanese-style	HRM)	ดูเหมือนจะกังวลกับลักษณะเฉพาะของแรงงานในท้องถิ่น	สิ่งที่

ชาวญ่ีปุน่ประสบความส�าเรจ็และมคีวามมัน่คง	มาจากการมปีระสทิธภิาพอย่างมากในระบบการควบคุม	

โดยที	่HRM	สไตล์ญ่ีปุน่	ประกอบด้วย	1)	มมุมองของนักวฒันธรรม	(Culturalist	Perspective)	และ	

2)	มมุมองการผสานความแปลกแยก	(Convergence	Perspective)	ดังนัน้	HRM	แบบญ่ีปุน่จึงเป็นรปู

แบบการบริหารจัดการแรงงานที่พลวัตมากที่สุด	มีกลไกการควบคุมทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก

การบรหิารจดัการแรงงานในภาคผลติ	และผู้จัดการมคีวามพยายามอย่างย่ิงทีจ่ะปรบัปรงุระดับวนัิยและ

ทศันคติของพนกังานต่อการท�างานทีดี่ขึน้	โดยส่วนใหญ่บรษิทัญ่ีปุน่จะใช้ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบคุคล

ในท้องถิน่	ทีม่ปีระสบการณ์ด้านกฎหมายเพือ่น�ามาใช้บงัคับใช้ระเบยีบวนิยั	เป็นค�าสัง่ให้แรงงานเคารพ

และปฏิบัติตาม	อย่างไรก็ตาม	HRM	แบบญี่ปุ่น	ก็ไม่ได้เข้มงวด	มีการปรับหลักการและแนวคิดอย่าง

เป็นระบบ	เพือ่ให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง	แต่ผู้ใต้บงัคับบญัชาต้องพงึระมดัระวงัต่อปฏิกริยิาตอบ

สนอง	(Raduan	and	Naresh,	2007)	ต่อการจัดการทรพัยากรบคุคลระหว่างประเทศของชาวญ่ีปุน่ด้วย

 15) เพ่ิมควำมสำมำรถด้ำนภำษำศำสตร์ (Linguistic Ability)	 ความสามารถในด้าน

ภาษาศาสตร์ระดับสูงไม่ได้มีบทบาทส�าคัญ	 หรือส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการชาว

ต่างชาติตะวันตก	 เนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร	 และภาษาอังกฤษก็ถือได้ว่า

เป็นภาษาทางธรุกิจ	ตรงกนัข้าม	ความสามารถในด้านภาษาศาสตร์ระดับสงู	เช่น	ภาษาญ่ีปุน่และภาษาจีน	

กลบัมบีทบาทส�าคัญอย่างมากต่อพนกังานชาวไทย	และส่งผลต่อประสทิธภิาพในการสือ่สารกบัผู้บงัคับ

บญัชาและการสือ่สารทางธรุกิจด้วย	อย่างไรก็ตาม	ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ระดับสงูท�าหน้าท่ีเป็น

ตัวกรองล�าดับช้ันขององค์กร	ช่วยลดข้อจ�ากดัในการสือ่สารในระดับพนกังาน	และเป็นประโยชน์อย่าง

มากหากจะให้ผู้จดัการคนไทยสือ่สารกบัพนกังานคนไทยในระดับล่าง	แทนท่ีจะให้ผู้จัดการชาวต่างชาติ

สื่อสารกับพนักงานคนไทยโดยตรง	(Gregory	and	Charmine,	2003)

	 อย่างไรก็ดี	 การน�า	 15	 ปัจจัย	 มาใช้ส�าหรับเป็นแนวทางการบริหารความขัดแย้งและความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมนีจ้ะประสบผลส�าเรจ็หรอืไม่และส่งผลอย่างไรต่อผลการด�าเนนิงานขององค์กร	

สิ่งนี้ควรได้รับการส�ารวจ	 ตรวจสอบ	 ภายใต้เง่ือนไขการน�ามาใช้ในบริบทของผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทย	ในบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	ภายใต้สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย

	 อย่างไรก็ตาม	แนวทางการบริหารความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรม	นอกจากจะ

น�าไปใช้กับการท�างานในบริษัทญ่ีปุ่นแล้ว	 ยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างานร่วมกับผู้จัดการ

ชาวต่างชาติทั้งชาติตะวันตกและเอเชียอื่น	ๆ 	ซึ่งก็จะมีการถ่ายโอนรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้การบริหารของผู้จัดการชาวต่างชาติในแต่ละชาติ
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◆ มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร ์◆

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยใต้กำรบริหำรของผู้จัดกำรชำวต่ำงชำติ (Human 

Resource Management under Management of Foreign Managers)

	 ประเทศไทยเปิดรับธุรกิจของชาวต่างชาติทั้งชาติตะวันตกและเอเชีย	 ที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	 ซ่ึงพบอัตลักษณ์ทางสังคมที่มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างคนไทยและ

ชาวตะวันตก	 ผู้จัดการเห็นความส�าคัญของลักษณะทางสังคมและชีวประวัติ	 ซ่ึงจะช่วยให้ประสบ

ความส�าเรจ็ในการสร้างความสมัพนัธ์และส่งผลดีต่อธรุกจิ	ทัง้นี	้คนไทยและคนอเมรกินั	มปัีญหาหลาย

อย่างเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรม	 โดยผู้จัดการชาวไทยและชาวตะวันตกมีความเห็นว่าวัฒนธรรม

ไทยแตกต่างจากวัฒนธรรมตะวนัตกและไทยมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของวัฒนธรรมในเอเชีย	เนือ่งจาก

ไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกหรือเอเชียอ่ืน	 ท�าให้ผู้จัดการ

ชาวตะวันตกหรือชาวญ่ีปุ่นไม่อาจเข้าใจวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย	 อย่างไรก็ตาม	 ก็ตระหนักถึง

ความส�าคัญที่ว่าวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจจากญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก

ในช่วง	30	ปีที่ผ่านมา	(Gregory	and	Charmine,	2003)	อย่างไรก็ดี	การบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้การบรหิารของผู้จัดการชาวต่างชาติ	พบว่า	เพศและอายไุม่มคีวามส�าคัญต่อผู้จัดการชาวต่างชาติ	

ตรำบใดทีค่ณุสมบติัด้ำนกำรศกึษำนัน้เหมำะสม	โดยเฉพาะถ้ามปีระสบการณ์ในประเทศแถบเอเชียอ่ืน	

แต่ก็ยกเว้นในบางอาชพีที่เพศนั้นมีความส�าคัญ	เช่น	งานวิศวกรรม	นอกจากนี้	เชือ้ชาต	ิ(Nationality)	

และ	 ภูมิหลัง	 ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อความส�าเร็จด้วย	 เช่น	 เช้ือชาติไทย	 พบว่า	 เป็น

ชาติที่มีฝีมือแรงงานทักษะสูง	 (Gregory	 and	 Charmine,	 2003)	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า

หนึง่ในผู้จดัการระดับสงูของญ่ีปุน่ได้มกีารปรบัตัวในระดับท้องถิน่	และมคีวามเป็นไปได้ในการถ่ายโอน

รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์สไตล์ญ่ีปุ่นที่มีประสิทธิภาพ	 สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดย

รวม	 แต่ผู้จัดการจะไม่พยายามบีบบังคับพนักงานในท้องถิ่น	 ตราบเท่าที่ผู้จัดการชาวญ่ีปุ่นยังมีอ�านาจ

ในการด�าเนินการโดยตรง	(Raduan	and	Naresh,	2007)	

	 อย่างไรก็ดี	 การจัดการความแตกต่างที่ประสบความส�าเร็จของพนักงานชาวญ่ีปุ่น	 จะเป็น

ประโยชน์	เชิงบวกต่อผู้จดัการ	และความคาดหวงัเชิงบวกของคนญ่ีปุ่นต่อการท�างานและเพือ่นร่วมงาน

ท้องถิน่	ในสภาพแวดล้อมในการท�างานข้ามวฒันธรรม	(Takao	et	al.,	2011)	ก็มอิีทธพิลต่อพฤติกรรม

และประสิทธิภาพขององค์กร	(Chung	and	Lo,	2007)	ปัญหาการ	“ลาออก”	ควรได้รับการจัดการ

เพราะเป็นการรับรู้เชิงลบ	 (Takao	 et	 al.,	 2011)	 คนญี่ปุ่นก็มีการเพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มขีดความ

สามารถทรัพยากรมนุษย์สากล	(International	Human	Resource	Management:	IHRM)	เนื่องจาก

ขยายธุรกิจไปไกลระดับโลก	 มีบริษัทของคนญ่ีปุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประเทศไทย	 และ

หลายประเทศทั่วโลก	(Jae	and	Taewon,	2013)
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บทสรุป

	 การท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญ่ีปุ่น	 บนการบริหารความขัดแย้งและความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม	 ในประเทศไทยนั้นมีความส�าคัญมาก	 เนื่องจากประเทศไทยมีบริษัทของชาวต่างชาติเข้า

มาด�าเนินกิจการจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น	 ดังนั้น	 ปัญหาการท�างานร่วมกับผู้จัดการชาว

ญ่ีปุน่ทีส่�าคัญ	คือ	ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ซ่ึงสามารภน�ามาซ่ึงความขดัแย้งในการท�างานได้	

ทั้งนี้	 วัฒนธรรมญ่ีปุ่น	 (Japanese	 Culture)	 มีรูปแบบการจัดการสไตล์ญ่ีปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์	 เป็น

วัฒนธรรมที่มีบริบทสูง	(High-context	Culture)	ที่ใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการ	มุ่งเน้นผลส�าเร็จใน

ระยะยาว	คนญี่ปุ่นจึงพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่น	และคนญี่ปุ่นสื่อสารกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ขณะที่	วัฒนธรรมไทย	(Thai	Culture)	มีความเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในเรื่องของ

การท�างาน	 โดยลักษณะที่โดดเด่นของคนไทย	คือ	 ยิ้มง่าย	 มีน�้าใจ	 เห็นใจผู้อื่น	 ขณะที่	 ก็มีลักษณะ

เขินอายไม่กล้าแสดงออก	ท�างานเป็นทีมได้ไม่ดี	ไม่ตรงต่อเวลา	และขาดระเบียบวินัย	เป็นต้น	ท�าให้

เกดิความขดัแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการท�างานหลายด้าน	เช่น	1)	ด้านการเปลีย่นแปลง	

คนญี่ปุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว	 ขณะที่	 คนไทยไม่ชอบเปลี่ยนแปลง	ยึดติด

กับความเคยชินแบบเดิม	ๆ	และ	2)	ด้านความกล้า	คนญี่ปุ่นกล้าพูด	กล้าแสดงออก	ขณะที่	คนไทย

ไม่กล้าโต้แย้งแม้จะก�าลังเสียเปรียบ	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ดี	การท�างานข้ามวัฒนธรรมของคนไทยและชาวต่างชาติ	จ�าเป็นต้องจัดการทรพัยากร

มนุษย์ระหว่างประเทศ	 (IHRM)	 ใช้หลักวัฒนธรรมการจัดการองค์กร	 เพื่อให้ผู้คนที่มีความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยข้ามผ่านความขัดแย้ง	 ทั้งนี้	 การร่วมงานกับผู้จัดการ

ชาวญ่ีปุน่จะม	ี“กระบวนทศัน์การจดัการ”	ทีเ่ป็นจุดเด่นและความอดทนถูกฝังตัวลกึเข้าไปในระบบธรุกิจ

ของญี่ปุ่น	ผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยต้องมีความระมัดระวังในการท�างานร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น	และ

นอกจากการเรยีนรูวั้ฒนธรรมด้านภาษาและระบบการท�างานแล้วต้องมพีฤติกรรมเชิงบวกและมทีศันคติ

เชิงบวกด้วย	 และถ้าสามารถท�างานร่วมกันด้วยพฤติกรรมที่เป็นบวก	 ก็จะส่งผลบวกต่อผลผลิตส่วน

ใหญ่ในองค์กรด้วย	
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