ชีวติ ส่วนตัวไปด้วยกันได้กบั การทํางาน
หัวข้อในครั้งนี้คือ “ชีวติ ส่วนตัวไปด้วยกันได้กบั การทํางาน”
ซึ่งดิฉนั จะเขียนเกี่ยวกับสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นในสังคมไทยและ “บริ ษทั ในอุดมคติในฐานะผูบ้ ริ หาร”
ดิฉนั มองว่าคุณภาพของงานสําคัญกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการทํางาน และการทํางานต้องสมดุลกับชีวติ ส่วนตัว ซึ่งดิฉนั เองก็
เคยบอกแบบนี้กบั พนักงาน
บริ ษทั กําหนดเวลาทํางานไว้ก็จริ ง แต่ดิฉนั จะบอกกับพนักงานที่มีตาํ แหน่งความรับผิดชอบสูงว่า “การทํางานให้มีคุณภาพ
สําคัญกว่าระยะเวลาที่อยูบ่ ริ ษทั จึงไม่ตอ้ งยึดติดกับเวลา และถ้าควบคุมการทํางานของตัวเองได้ ก็สามารถกลับบ้านได้”
ที่ดิฉนั คิดแบบนี้เพราะวิธีการทํางานรู ปแบบเดิมที่พนักงานถูกควบคุมด้วยตารางเวลากําลังจะเปลี่ยนไป เป็ นแบบที่ไม่ตอ้ ง
เข้าบริ ษทั แต่ก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อรู ปแบบทํางานของพนักงานเปลี่ยนไป ลักษณะของบริ ษทั ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
ดิฉนั คิดว่าสี่ งที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในขณะนี้ กําลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในอนาคต
ดิฉนั จะอธิบายสิ่ งที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นโดยจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับ “การเลี้ยงดูบุตร”
ผูห้ ญิงส่วนใหญ่เมื่อแต่งงานและมีลูกแล้ว มักจะลาออกจากบริ ษทั โดยมีเหตุผลหลักคือไม่มีใครดูแลลูก และเด็กที่ Nursery
ก็เต็มแล้วจึงไม่สามารถฝากลูกไว้ที่ Nursery ได้
เวลาทํางานของออฟฟิ ศที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็กาํ หนดให้เป็ นเวลา 9.00-18.00 น. ประกอบกับการหาสถานรับเลี้ยงเด็กได้ยาก
จึงไม่สามารถทํางานได้แม้จะอยากทําก็ตาม
รัฐบาลญี่ปุ่นรณรงค์ให้มีบุตรแต่ Nursery และคุณครู กลับไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทัว่ ถึง
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ ค.ศ.1994 ญี่ปุ่นเริ่ มเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุและอัตราการเกิดลดตํ่าลง (ค.ศ.2016 มีอตั ราการเกิด 1.43 ต่อ
คน) ส่งผลให้จาํ นวนประชากรลดลง
*สังคมผูส้ ูงอายุ คือ ประชากรที่อายุ 65 ปี สูงกว่า 14% ของประชากรทั้งหมด
นอกจากนี้คนวัยทํางานก็ยงั ลดจํานวนลงกว่าที่ผา่ นมา คนที่มีบุตรก็ตอ้ งออกจากงานไปเลี้ยงดูบุตร จึงไม่มีคนทํางาน
เมื่อจํานวนคนทํางานลดลง ก็ไม่สามารถบริ หารงานได้ สุดท้ายก็อาจทําให้ประเทศชาติขาดความมัน่ คง
ในปัจจุบนั บริ ษทั ที่ญี่ปุ่นจึงเริ่ มมีระบบที่สามารถเลี้ยงดูบุตรควบคู่ไปกับการทํางานได้
โดยบริ ษทั จะต้องเป็ นผูน้ าํ และกําหนดให้มีวธิ ีการทํางานหลากหลายรู ปแบบ ยกตัวอย่างเช่น
- เป็ นพนักงานประจําแต่สามารถทํางานที่บา้ นได้
- พนักงานสามารถกําหนดเวลาเข้างานและกลับบ้านได้
- ไม่จาํ เป็ นต้องเข้าออฟฟิ ศ แต่สามารถทําผลงานได้
ดิฉนั คิดว่าประเทศไทยก็อาจเข้าสู่ภาวะเดียวกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดตํ่าลง ประเทศไทยมีอตั ราการเกิดอยูท่ ี่ 1.4 ต่อคน ซึ่งน้อยกว่าญี่ปุ่นที่มี 1.43 ต่อคน จึงเห็น
ได้ชดั ว่าครอบครัวส่วนใหญ่มกั มีลูกคนเดียว

ในอีก 5 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2022) คนที่อายุ 65 ปี จะมีจาํ นวนสูงกว่า 14% ของจํานวนประชากร ประเทศไทยจะเป็ นสังคม
ผูส้ ูงอายุที่มีอตั ราการเกิดตํ่า
ซึ่งอาจสรุ ปได้วา่ เมื่อคนวัยทํางานน้อย คนวัยทํางานจึงต้องทํางานหนักขึ้น
เพื่อนคนญี่ปุ่นที่อยูเ่ มืองไทยเคยบอกดิฉนั ว่า “ที่เมืองไทยเราสามารถจ้างแม่บา้ นได้ จึงสบายหน่อย” แต่บา้ นที่จา้ งแม่บา้ นได้
มีนอ้ ย ส่วนใหญ่พอ่ แม่จะทํางานและช่วยกันเลี้ยงลูก
แสดงว่าผูห้ ญิงจะต้องรับภาระหนักขึ้นเมื่อต้องทํางานออฟฟิ ศและทํางานบ้านไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ยงั อาจมีกรณี ของ “การลาออกจากบริ ษทั เพื่อเลี้ยงลูก” เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น
ในที่น้ ี ดิฉนั เขียนเรื่ อง “การลาออกจากบริ ษทั เพื่อเลี้ยงดูบุตร” ของคนญี่ปุ่น แต่ยงั มีกรณี ของการลาออกจากบริ ษทั เพื่อดูแล
พ่อแม่อีกเป็ นจํานวนมากเช่นกัน
ดังนั้นสําหรับ “บริ ษทั ในอุดมคติในฐานะผูบ้ ริ หาร” ดิฉนั จึงมีความเห็นดังนี้
ดิฉนั คิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้าง “สภาพแวดล้อมที่สามารถทํางานได้ทุกสถานการณ์”
ในชิวตี ของคนเรามี “เหตุการณ์สาํ คัญ” มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งงาน มีลูก เลี้ยงลูก เจ็บป่ วย และการดูแลพ่อแม่
เราทุกคนต้องประสบเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวติ และถ้าเราอยากทํางานได้แม้จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้ นึ ดิฉนั คิดว่าเราต้อง
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น กระชับเวลาทํางาน กําหนดเวลาทํางานด้วยตนเอง หรื อแม้แต่ทาํ งานที่บา้ น
ดิฉนั คิดว่าสาเหตุที่พนักงานลาออกจากบริ ษทั เป็ นเพราะมีหน้าที่อื่นที่จาํ เป็ นต้องทําเข้ามาในชีวติ
แต่เราไม่จาํ เป็ นต้องทํางานในรู ปแบบเดิม มีวธิ ีการทํางานอีกหลายรู ปแบบ
แต่สิ่งนี้ ดิฉนั ไม่สามารถสร้างคนเดียวได้ จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือและความเข้าใจของพนักงานทุกคน
และสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด คือ แม้จะเปลี่ยนรู ปแบบการทํางานไป แต่ผลงานยังต้องมีคุณภาพอยูเ่ สมอ
ดิฉนั ขอสรุ ปว่าเราต้อง win-win ทั้งสองฝ่ าย ทั้งบริ ษทั และพนักงาน เมื่อพนักงานมีความสุขก็จะสร้างสังคมที่ดีและเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

