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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท่่ า น
สมาชิิก แล็ะผู้้้อ่านที่่�รื่ักทีุ่กที่่านครื่ับ ตั้ั�งแตั้่ตั้อนที่่�แล็้ว

เรื่าเรื่ิ�มศึึกษาหนังส่อภาษาญ่ี่�ปุุ่�นเก่�ยวกับโตั้โยตั้้า 

ในชิ่�อภาษาอังกฤษว่า “COST” THE TOYOTA WAY ภาษาญี่่�ปุุ่�นใชิ้

ชิ่�อว่าトヨタの原価 เขี่ยนโด้ยคุณ Toshio Horikiri ล็องอ่านด้้แล็้ว

น่าสนใจมากครื่ับ ผู้มค่อยๆ “ถอด้ความ” แล็ะเรื่่ยบเรื่่ยงมาเล่็าส้่กัน

ฟังไปุ่นะครัื่บ ครื่าวที่่�แล้็วเรื่าจบบที่นำากันไปุ่แล้็ว เรื่ามาว่ากันต่ั้อที่่�

เน่�อหากันเล็ยนะครื่ับ

ในบที่ท่ี่� 1 ของห้นังสือเล้่มน่�จะเจาะลึ้กักัันท่ี่�คำาว่า “ง�น”

ของโติโยัต้ิากัันครับ ที่่านที่ั�งห้ล้ายัล้องนึกัด้ืนะครับว่า “ง�น” ห้รือ

“ก�ร์ทำ�ง�น” ในความห้มายัของติัวที่่านห้รือท่ี่�องค์กัรของที่่านนั�น

ห้มายัความว่าอยั่างไรกััน?

ความห้มายัของคำาว่า “งาน” ในบริษัที่โติโยัต้ิานั�นเชิื�อมโยัง

ไป็ถึงแรื่งจ้งใจในการื่ที่ำางาน ห้รือความร้้สึกัว่าง�นมัีควิ�มัหมั�ยกับ

ชั้ีวิิติ อยั่างท่ี่�เร่ยักักัันเป็็นภัาษาญ่่�ป็ุ่นว่า 生き甲斐 ห้รือ “อิคิไง” 

ที่่�เป็็นชิื�อห้นังสือขายัดืิบขายัด่ืของญ่่�ป็ุ่นที่่�เข่ยันโดืยั Ken Mogi ใน

ชิื�อ Little Book of Ikigai ม่กัารแป็ล้เป็็นภัาษาต่ิางๆ ห้ล้ายัภัาษา 

ที่่เดื่ยัวรวมที่ั�งภัาษาไที่ยัดื้วยั

เอาล้ะครับ เรามาดื้กัันว่า “งาน” ห้รือ “กัารที่ำางาน” ใน 

ความห้มายัของบริษัที่โติโยัต้ิา คือ อะไรกัันแน่? คุณ์ Horikiri 

เริ�มต้ินบที่น่�ว่า

หลิักพื�นฐ�นเร์ื�องง�นขึ้องโติโยต้ิ�

มีีจิิตสำำ�นึึกเรื่่�องต้นึทุุนึเพื่่�อสำรื่้�ง “มีูลค่่�เพื่ิ�มี”

ก�ร์ร์อร์บัคำ�สิ่ั�งง�นจำ�กผู้้บ้งัคบับญัชั้� หร์อืก�ร์วิิ�งพลิ�่นทำ�

อะไร์วิุ่นวิ�ยไป็ทั�วินั�น ไมั่สิ่�มั�ร์ถึกลิ่�วิได้วิ่�  “ทำ�ง�น” อย้ ่เกณฑ์์

ในก�ร์ตัิดสิ่ินวิ่� “ทำ�ง�นอย้่หร์ือไม่ั” คือจำ�กก�ร์ลิงมัือทำ�กิจำกร์ร์มั

ต่ิ�งๆ นั�นได้ทำ� “กำ�ไร์” ให้เกิดขึ้้�นหร์ือไม่ั 
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เพราะฉะนั�น ผมจึงพยัายัามแกั้ความเข้าใจผิดื โดืยัยัึดืติาม

แนวที่างของที่า่นอาจารยั ์Masuo Suyama ป็รมาจารยัด์ืา้นกัารแกัไ้ข

ป็ัญ่ห้าที่่�พรำ�าบอกัเสมอว่า

ก�รื่บรื่ิห�รื่มีสีำองแบบ ค่่อ Top Down และ Top Down to 

Create Bottom Up ค่รื่บั

นั�นคอื ผ้บ้รหิ้าร ผ้บั้งคับบญั่ชิา แล้ะห้วัห้นา้งานที่ั�งห้ล้ายัติอ้ง

เป็็นโค้ชิ ที่่�ป็รึกัษา แล้ะผ้้ให้้คำาแนะนำาในเรื�องกิัจกัรรมกัลุ้่ม QCC จน

พนักังานติิดืเป็็นนิสัยั แล้ะบริห้ารจัดืกัารดื้วยัตินเองไดื้

ซ้�งย�กคร์ับ...แติ่ไมั่ใช่ั้วิ่�จำะเป็็นไป็ไมั่ได้

โติโยัต้ิาถึงได้ืคิดืว่า “กัารจัดืกัารงาน” เท่ี่าที่่�ผ้้บังคับบัญ่ชิา 

สั�งมาเที่่านั�น ห้รือจัดืกัารที่ำาสิ�งติ่างๆ ไป็ติามวิธุ่กัารป็ฏิิบัติิเดืิมๆ โดืยั

ไม่ม่ข้อกัังขาเล้ยัแม้แต่ิน้อยันั�นไม่สามารถจะเร่ยักัได้ืว่าเป็็นกัาร

กัระที่ำา “สำิ�งทีุ�มีีมูีลค่่�เพื่ิ�มีอันึเป็็นึแหล่งก่อกำ�เนิึดผลกำ�ไรื่” ห้รือ

“ง�นึ” ในความห้มายัที่่�แที่้จริงของโติโยัต้ิาไดื้

ที่ำาไมจึงเป็็นเชิ่นนั�น? 

เพราะจะเร่ยักัสิ�งที่่�ล้งมือที่ำาว่า “งาน” ไดื้นั�น พนักังานแติ่ล้ะ

คนจะต้ิองใชั้้ควิ�มัคิดสิ่ร์้�งสิ่ร์ร์ค์สิ�งที่่�ล้งมือที่ำานั�นดื้วยัตินเอง โดย

อิสำรื่ะ ห้รือที่่�เร่ยักัว่า Autonomous ไงล้่ะครับ 

สิ�งใด้ก็ตั้ามที่่�คนแตั้่ล็ะคนทุ่ี่มเที่พล็ังที่ั�งมวล็ ที่ั�งความคิด้ 

แรื่งกาย แล็ะแรื่งใจขีองตั้นเองอย่างสุด้กำาล็ัง โด้ยหวังให้ปุ่รื่ะสบผู้ล็

สำาเรื่็จแล็้ว คนผู้้้ล็งม่อที่ำานั�นย่อมจะพยายามคิด้วินิจฉััยให้ได้้วิธี่การื่

ที่่�ด้่ที่่�สุด้เพ่�อเค่�ยวให้ได้้ผู้ล็ล็ัพธี์ที่่�ด้อ่อกมาให้ได้น้ั�นเอง

กัล้่าวคือ กัารที่่�พนักังานแต่ิล้ะคนซึ่ึ�งเข้�้ใจิถึึงบทุบ�ทุ และ

ค่ว�มีป็รื่ะสำงค่ข์้องผูบ้งัคั่บบัญช� ครุน่คิดืพจิารณ์าอย่้ัติล้อดืเวล้าว่า

จะติอ้งที่ำาอยัา่งไรด่ืจงึจะที่ำาให้ม้้ัลิค่�เพิ�มัสง้ขึ�นได้ื? ห้รอืถา้จะเพิ�มเติมิ

ม้ัลิค่�เพิ�มัล้งไป็ในเนื�องานจะต้ิองที่ำาอยั่างไร? ก�ร์ใคร์่คร์วิญอย่�ง

นี�ติลิอดเวิลิ�หน้�ง�นเท่�นั�นแหลิะคร์ับ โติโยติ้�จ้ำงจำะถึือว่ิ�เป็็น 

ก�ร์ทำ� “ง�น” ที�แท้จำร์ิง

เมื�อคนแต่ิล้ะคนม่ความอยัากัที่่�จะที่ำาให้้ “งาน” สัมฤที่ธิุ�ผล้

แล้ะม่คนที่่�คิดืแบบน่�อย่้ัท่ี่�ห้น้างานทุี่กัสถานท่ี่�ป็ฏิิบัติิงานแล้้ว กั็ยั่อม

จะเป็็นสิ�งที่่�ดื่มากัใชิ่ไห้มล้่ะครับ?

แติ่ที่ว่าห้ากัคำาว่า “ม้ล้ค่าเพิ�ม..” ฟัังดื้ค่อนข้างจะกัำากัวม

เข้าใจได้ืไม่ชิัดืเจนแล้้ว ล้องเป็ล่้�ยันเป็็นคำาอื�นๆ ท่ี่�เป็็นร้ป็ธุรรมมากั

ขึ�นดืน้ะครับ เชิ่น “แหล็่งก่อกำาเนิด้ผู้ล็กำาไรื่” “พัฒนาผู้ล็ิตั้ภัณฑ์์ใหม่” 

“พัฒนาผู้ลิ็ตั้ภัณฑ์์ท่ี่�ขีายด้่” “เพิ�มยอด้ขีายโด้ย ‘ออกไปุ่ที่ำากิจกรื่รื่ม

การื่ขีาย’ ” ”เปุ่ิด้ชิ่องที่างในการื่หาล็ก้ค้ารื่ายใหม่” สิ�งที่ั�งห้ล้ายัเห้ล้่า

น่�เป็็นสิ�งที่่�ที่ำาให้้เกิัดืมั้ลิค่�เพิ�มัที่ั�งนั�นครับ

ในติอนหน้�เร์�มั�ด้เกณฑ์์ก�ร์พิจำ�ร์ณ�ว่ิ�ง�นใดๆ นั�น 

“เชั้ื�อมัโยงกับผู้ลิกำ�ไร์” หร์ือไมั่กันคร์ับ TPA
news

ดังนั�นร์ะหวิ่�งก�ร์ป็ฏิิบัติิหน้�ที�หรื์อในก�ร์ทำ� “ง�น” นั�น

จำำ�เป็็นที�จำะติ้องมัีจำิติสิ่ำ�น้กเร์ื�อง “ติ้นทุน” อย้่เสิ่มัอ

ถ้าอยั่างนั�น สิ�งท่ี่�เร่ยักัว่างานของโติโยัต้ิาคืออะไร? กั่อนอื�น

โติโยัต้ิาเชิื�อว่า สิ�งที่่�ที่ำาไป็วันๆ โดืยัไม่คิดืพัฒนาป็รับป็รุงอย่้ัติล้อดื

เวล้านั�นไม่ใชิ่  “งาน” 

โติโยัติ้าคิดือย่้ัเสมอว่า “งาน” คือ “สิ�งที่่�ม่ม้ล้ค่าเพิ�มอันเป็็น

แห้ล่้งกั่อกัำาเนิดืผล้กัำาไร” ครับ  

ในกัารที่ำางานโดืยัทัี่�วไป็ในบริษัที่ทัี่�งห้ล้ายันั�น มักัจะใชิ้กัาร

สั�งงานจากั บนล็งล่็าง ที่่�เร่ยักักัันว่า Top Down เพื�อติัดืสินข้อเสนอ 

ที่างเล้ือกั แล้ะกัำาห้นดืแนวที่างกัารที่ำางานติ่างๆ ให้้พนักังานป็ฏิิบัติิ

พนักังานก็ัมกััจะที่ำางานไป็ติามท่ี่�ผ้้บงัคับบัญ่ชิาสั�งล้งมาแบบ 

Top Down น่�แห้ล้ะครับ 

เวล้าเป็น็วิที่ยัากัรสัมมนาเรื�องกัารบริห้ารจัดืกัาร ผมมักัจะเล่้า

ให้ผ้้้เข้าร่วมสัมมนาฟัังเสมอๆ ว่ากัารบริห้ารในโล้กัน่�ม่สองแบบครับ 

แบบท่ี่�หนึ�งค่อ Top Down หรื่่อคนขี้างบนสั�งให้คนขี้างล็่าง

ปุ่ฏิิบัตั้ิตั้าม

แล้้วพอถามว่าแบบท่ี่�สองคืออะไร คนกั็มักัจะติอบกัันว่า 

Bottom up ซึ�งก็ัมักัจะห้มายัถึงกัารบริห้ารที่่�พนักังานติัดืสินใจที่ำาสิ�ง

ติ่างๆ ดื้วยัตินเอง เช่ิน กิัจกัรรมกัลุ่้มคุณ์ภัาพห้รือ Quality Control 

Circle-QCC ที่่�ม่ติ้นกัำาเนิดืจากัป็ระเที่ศญ่่�ป็ุ่น แล้้วแพร่ห้ล้ายัเป็็น 

ไฟัล้ามทีุ่่งในชิ่วงที่ศวรรษท่ี่� 1970-80 ในป็ระเที่ศติ่างๆ ที่ั�วโล้กัรวม

ที่ั�งป็ระเที่ศไที่ยัด้ืวยั

แล้วป็ัจิจิุบันึ QCC ไป็อยู่ทุี�ไหนึแล้วล่ะค่รื่ับ?

น่�แห้ล้ะครบัคอืความเขา้ใจผดิืวา่ QCC คอื Bottom up acti-

vity ห้รือกัิจกัรรมที่่�พนักังานระดืับป็ฏิบิัติิกัารที่ำากัันเอง

ซึ�งติ้องโที่ษห้นังสือฝ้รั�งที่่�เข่ยันเรื�อง QCC ว่าเป็็น Voluntary 

Activity ห้รือกัิจกัรรมอาสาสมัคร ซึ�งที่่�ถ้กัติ้องคือ Autonomous Ac-

tivity ห้รือกิจกรื่รื่มที่่�บรื่ิหารื่จัด้การื่ด้้วยตั้นเอง ...หลิังจำ�กที�ได้ร์ับก�ร์

ฟ้มัฟักด้แลิจำนติิดเป็็นนิสิ่ัยแล้ิวิ




