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ลอง
ดูให้รอบๆ ว่ำ เพื่อนหรือลูกน้องในท่ีท�ำงำน เวลำ

ท�ำงำนมีควำมภูมิใจในงำนที่ท�ำหรือไม่ ในปัจจุบัน 

“พนักงานที่ไร้ความมุ่งม่ัน”  ที่มองไม่เห็นควำมหมำยในกำรท�ำงำน

นัน้ มมีำกขึน้ทกุท ีท�ำให้ควำมสำมคัคเีป็นหน่ึงเดยีวขององค์กรนัน้ เริม่

หมดไป ผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำต่อให้โบกธงอย่ำงไร ถ้ำหำกว่ำ 

คนในทีท่�ำงำนไม่มใีครตำมมำ ก็ไม่มีควำมหมำยอะไร ลองมำดไูอเดยี

ทีห่ลำกหลำยดวู่ำจะสร้ำงแรงจงูใจ ท�ำให้ “พนักงำนทีไ่ร้ควำมมุง่มัน่” 

นั้น ลดลงได้อย่ำงไร 

ที่โรงยิมในเมืองฮิรำคำตะ จังหวัดโอซำก้ำ ในวันหนึ่งมีคนทั้ง 

วัยหนุ่มสำว สูงวัยมำรวมกันประมำณ 1,000 คน ก�ำลังแข่งกันเล่น

โยนลูกบอล ลงในห่วงบนเสำสูง 4 เมตร แบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 6 คน 

ต้องช่วยกันโยนลูกบอล 100 ลูกให้ได้เร็วท่ีสุด ดูแล้วเหมือนแข่ง 

กีฬำสีของเด็กนักเรียนประถม แต่ทุกคนเล่นกันอย่ำงจริงจังมำก ใน

ทมีผสมผสำนกนัระหว่ำงคนทีว่ยัใกล้เกษยีณหรอืคนหนุม่สำวอำยุรุน่ 

20 กว่ำปี ทุกคนเป็นพนักงำนของกลุ่มบริษัทพำนำโซนิค วันนี้เป็นวัน

แข่งรอบสุดท้ำยของ 48 ทีม ที่ผ่ำนรอบคัดเลือกมำแล้ว พำนำโซนิค

ได้เริ่มจัดกิจกรรมนี้มำตั้งแต่ปี 2011 เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพ และเพิ่ม

กำรสื่อสำรภำยในองค์กรให้มำกขึ้น เพรำะว่ำในปี 2009 พำนำโซนิค

ได้ควบรวมบริษัทซันโยเข้ำด้วยกัน ท�ำให้ขนำดองค์กรใหญ่ขึ้น มีคน

มำกขึน้ จงึต้องจรงิจงักับกำรสร้ำงควำมคึกคัก และมุง่มัน่ให้กบั “คน” 

ของบริษัท เริ่มแรก พนักงำนส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรเล่นโยนบอลนี้ เป็น

เรื่องเหลวไหล เป็นเรื่องของเด็กๆ แต่ลองเล่นดูแล้ว กลับรู้สึกว่ำ 

สนุกสนำนต่ืนเต้น ได้มีโอกำสพบกับคนอื่นๆ ได้มำกขึ้น เป้ำหมำย

ที่แท้จริงของกิจกรรมนี้ คือ กำรสร้ำงก�ำลังกำย และพลังควำมมุ่งมั่น 

ทีมเวิร์ค ทุกคนต้องช่วยกันคิดวำงกลยุทธ์ และวิธีกำร เพื่อให้ได้

ชัยชนะ

ปัจจบุนัในญีปุ่น่เอง บรษิทัจ�ำนวนมำกได้เริม่กิจกรรมนี ้เพรำะ

ว่ำเพียงแต่มุ่งสู่กำรสร้ำงประสิทธิภำพกำรท�ำงำน หรือกำรท�ำก�ำไร

อย่ำงเดียวนัน้ไม่เพยีงพอ กำรสร้ำงควำมมุง่มัน่ให้แก่องค์กร และกำร

เพิ่มแรงจูงใจนั้น เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นขำดไม่ได้  

จำกตัวเลขกำรส�ำรวจในปี 2015 เปรียบเทียบถึงควำมมุ่งมั่น 

และควำมภมูใิจในกำรท�ำงำน เปรยีบเทยีบระหว่ำงประเทศญีปุ่น่ กบั

ประเทศอื่นๆ (ที่พัฒนำแล้ว) ปรำกฎว่ำ ญี่ปุ่นนั้น ยังต�่ำอยู่ไม่ว่ำจะ

แผนท�าให้พนกังาน ไร้ความมุง่มัน่ 
ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กลายเป็นศูนย์
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เป็นเรื่อง 1) กำรสนับสนุนของพนักงำนต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ

บริษัท 2) พนักงำนอยำกจะบอกให้คนอื่นรู้ว่ำ บริษัทที่ท�ำงำนอยู่นี้ มี

ควำมเป็นเลิศ  3)  ตัวเองได้ท�ำงำนเกินกว่ำที่บริษัทต้องท�ำ เพื่อท�ำให้

บรษิทัประสบควำมส�ำเรจ็ และ 4) มคีวำมภำคภูมใิจในกำรเป็นสมำชกิ

คนหนึ่งของบริษัท ทั้ง 4 ข้อ ญี่ปุ่นต�่ำกว่ำทั้งสิ้น (ระดับ 50% ต่อ 75%) 

(ข้อมูลของ Towers Watson 20147 Global Workforce Study) ใน

ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ ในเรื่องประสิทธิภำพ

กำรท�ำงำนของแรงงำนแล้ว อันดับหนึ่งคือ ลักเซมเบอร์ก อยู ่ที่

ประมำณ 13.9 หมืน่ดอลล่ำร์ สหรฐัอเมรกิำ เป็นอันดบั 4 ที ่11.7 หมืน่

ดอลล่ำร์ ในขณะที่ญี่ปุ่น เป็นอันดับที่ 21 อยู่ที่ 7.3 หมื่นดอลล่ำร์ ใน

ขณะท่ีค่ำเฉลี่ยประเทศที่เข้ำร่วม OECD อยู่ที่ 8.7 หมื่นดอลล่ำร์  

(ตัวเลขนี้มำจำก GDP หำรด้วยจ�ำนวนประชำกรผู้ท�ำงำน) สำเหตุที่

ญี่ปุ่น อยู่ในระดับที่ต�่ำนั้น มำหลำยๆ สำเหตุด้วยกัน แต่สำเหตุหนึ่ง

มำจำกแรงจูงใจ (motivation) ที่ต�่ำของผู้ปฏิบัติงำน ถึงแม้ว่ำรัฐบำล

อำเบะจะพยำยำมด�ำเนนิมำตรกำรต่ำงๆ กต็ำม แต่จำกเรือ่งฉำวต่ำงๆ 

ทำงกำรบรหิำรทีเ่กดิขึน้มำอย่ำงต่อเนือ่ง ได้ท�ำให้ Morale กำรท�ำงำน

ของพนักงำน ในทกุระดบันัน้ต�ำ่ลงได้เช่นเดยีวกนั อย่ำงไรกต็ำม เพยีง

แต่จะบอกว่ำ “คนนั้นไม่ท�ำงำน” “คนนี้ไม่มีควำมมุ่งมั่น” ซึ่งเป็นกำร

โยนควำมผดิให้แก่ส่วนบคุคลนัน้ กค็งจะแก้ปัญหำไม่ได้ จะต้องสร้ำง

ระบบ สร้ำงบรรยำกำศ ให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำงำน

มำกกว่ำ

ตัวอย่ำงกิจกรรมต่ำงๆ ที่ท�ำให้เกิดกำรยกระดับของ morale 

นั้น มีอยู่หลำกหลำย เช่น  

1.  รวมพนักงำนทุกคน มำจัดกิจกรรมร่วมกัน 

2.  ก�ำหนดเป้ำหมำยที่ใหม่ เพื่อท�ำลำยสถิติ กินเนสบุ๊ค  

3.  ให้พนักงำนหนุ่มสำวมีบทบำทในกำรสนับสนุน กำร

วำงแผนต่ำงๆ    

4.  จัดงำนวันเกิดให้มีพนักงำนส่วนใหญ่เข้ำร่วม      

5.  เวลำจัดงำนวันเกิดให้ไลน์กำรผลิตหยุดท�ำงำน

6. ให้เค้กวันเกิดแก่พนักงำนทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วมในกำร

อวยพร

7.  พูดถึงทิศทำงกำรบริหำรของบริษัทอยู่เสมอๆ    

8.  ฟังควำมคิดเห็นของพนักงำนหน้ำงำนทุกคน

9.  งำนกิจกรรมภำยใน ประธำนต้องแสดงออกเข้ำร่วม

10. ระดับบริหำรต้องมีส่วนร่วมทุกคน

11.  ประชุมเช้ำทุกสัปดำห์  แสดงควำมขอบคุณ

12.  สะสมค�ำขอบคุณใน “ธนำคำรควำมพอใจ”

13.  มอบเหรียญรำงวัลให้ตำมคะแนนที่ได้

14.  จัดงำนกีฬำที่ครอบครัวเข้ำร่วมได้

15.  งำนกีฬำ ประธำนเข้ำร่วมด้วย

16.  พนักงำนทุกคน คำดคะเนผลงำนแยกตำมฝ่ำยงำน

17.  แจงผลงำนให้แก่พนักงำน เพื่อสร้ำงควำมฮึกเหิม

18.  ให้รำงวัลพร้อมกับใบประกำศเกียรติคุณ

19.  ประกำศเกียรติคุณพนักงำนในวำรสำรของบริษัท

20. ให้พนักงำนเข้ำใหม่เข้ำร่วมวำงแผนกำรทัศนำจรของ

บริษัท

21.  จับสลำกเลือกเพื่อไปกินข้ำวกลำงวันด้วยกัน

22.  ให้เครื่องแบบที่ดูดีแก่พนักงำน

23.  ส่งข้อมูลส่วนตัวด้วย SNS ในบริษัท

24.  สร้ำงจติส�ำนกึเป็นเพือ่นกันทีโ่รงอำหำร มอีำหำรฟร ี3 มือ้

25.  ให้เงินสนับสนุน แก่คนที่เลิกสูบบุหรี่ไปเข้ำโรงยิม

26.  ให้มำท�ำงำนด้วยรถจักรยำนได้

27.  ให้พนักงำนเลือกเก้ำอี้ที่นั่งได้เหมำะ

28.  สร้ำงสภำพแวดล้อมของที่ท�ำงำน โดยเน้นควำมคิด 

ไอเดียของพนักงำน

29.  สร้ำงบรรยำกำศให้มีกำรชมเชยกันมำกๆ

30.  ห้ำมพูดเรื่องในทำงลบ    

จะเหน็ได้ว่ำ ตวัอย่ำงทีย่กมำของแต่ละบรษิทั ล้วนแต่เป็นเรือ่ง

ทีท่�ำได้ง่ำยๆ ใกล้ตวั เพรำะว่ำปัญหำหลกัๆ นัน้ กค็อืโรคขำดกำรสือ่สำร

ซึง่กนัและกนั และบรรยำกำศทีต่งึเครยีดจนเกนิไปนัน่เอง อำจจะกล่ำว

ได้ว่ำกำรสร้ำง Happy work place นัน้ เป็นอกีแนวคดิหนึง่ทีจ่ะท�ำให้ 

“พนกังำนทีไ่ร้ควำมมุง่มัน่” นัน้ลดลงหรอืหมดไปได้
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