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วัฒนธรรมของการ
และ
จากฉบับที่แล้ว

ทำ�ให้สำ�เร็จ

5. การให้ความสำ�คัญต่อพัฒนาการของ
บุคลากรมากกว่าการมุ่งแต่จะให้เกิดความ
สำ�เร็จ

วัฒนธรรมข้อนี้ สะท้อนความเชื่อของผู้บริหารระดับสูงของ
โตโยต้าหลายต่อหลายคนทีเ่ ห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบ
ซึ่งมีความสำ�คัญที่สุดต่อความสำ�เร็จ หรือล้มเหลวของธุรกิจ ดังที่
คุณโอโนะ ทาอิอิจิ เคยกล่าวไว้ว่า “ปัญญาความรู้ของคนเรานั้นมี
มากมายไม่มีที่สิ้นสุด” ดังนั้น ประเด็นสำ�คัญก็คือ ทำ�อย่างไรที่จะ
พัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มีขีดความสามารถเต็มศักยภาพของตน
ขณะเดียวกันก็สร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำ�ให้ทรัพยากรมนุษย์มีแรง
จูงใจ ในการสร้างผลงานใหม่ๆ กับหน่วยงานของตน วัฒนธรรมหนึ่ง
ซึง่ ส่งเสริมการพัฒนาสูท่ ศิ ทางนัน้ ก็คอื การยอมให้เกิดความผิดพลาด
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ล้มเหลวได้ (ในระดับที่เหมาะสม) หากการท้าทาย การทดลองเหล่า
นั้นเป็นประโยชน์ ในอันที่จะพัฒนาบุคลากร ทำ�ให้บุคลากรได้คิด
ได้ทำ� ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ลิ้มรสความล้มเหลวและสรุปบทเรียน
ประสบการณ์จากความผิดพลาดนั้น

ความแตกต่างระหว่าง
Man-hour กับ Manpower

ตามแนวคิดของโตโยต้านั้น เขามีการจำ�แนก Man-hour กับ
Manpower ออกจากกัน Man-hour นั้น เป็นการคิดหน่วยคน-ชั่วโมง
ซึ่งปรกติจะใช้ตัวเลขที่ได้นี้มาประเมินว่า อัตรากำ�ลังมีเพียงพอที่จะ
บรรลุงานที่ต้องทำ�หรือไม่ แต่โตโยต้า มีแนวคิดต่างไป โดยเห็นว่า
กำ�ลังคน หรือ Manpower (พลังรวมของคน) นัน้ ไม่สามารถวัดได้ หาก
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เราสามารถระดมปัญญาความรูร้ ว่ มกันได้ กำ�ลังคนนีก้ ส็ ามารถมีพลัง
ได้ไม่สิ้นสุด ตามความเชื่อของคุณโอโนะ ดังนั้น จึงต้องไม่ใช้ตัวเลข
Man-power เท่านัน้ มาตัดสินว่างานชิน้ หนึง่ ๆ จะทำ�ได้ส�ำ เร็จ หรือไม่
หนังสือได้ยกตัวอย่างโรงงานผลิตแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในภาวะ
วิกฤติถึงขนาดที่จะต้องปิดกิจการ อันเนื่องจากต้นทุนซึ่งไม่สามารถ
แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทแห่งนี้ ยังต้องการรักษา
โรงงานแห่งนี้ไว้ภายในประเทศ ดังนั้น จึงพิจารณาหาหนทางที่จะ
ผลิตสินค้าซึ่งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
เนือ่ งจากข้อจำ�กัดทางการเงินทีม่ อี ยู่ ทำ�ให้บริษทั ไม่สามารถ
ลงทุนด้านเครือ่ งจักรอุปกรณ์ได้ ขณะเดียวกัน ผูบ้ ริหารก็มนี โยบายที่
จะไม่ปรับลด หรือให้คนงานออก ภายหลังจากพิจารณาถึงข้อจำ�กัด
ต่างๆ เหล่านี้ รวมไปถึงความจำ�เป็นในการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน
ผู้บริหารจึงเลือกที่จะนำ�ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเข้ามาใช้ ทั้งนี้
เพราะระบบการผลิตดังกล่าวไม่ต้องพึ่งพิงการลงทุนด้านเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือการปรับลดคนงาน หากแต่อาศัยปัญญาความรู้ของ
พนักงานเพื่อทำ�กิจกรรมไคเซ็น อันจะนำ�ไปสู่ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้
ในกระบวนการดังกล่าว พนักงานได้รบั การกระตุน้ และจูงใจ
ให้เข้าร่วมในการเสนอแนวคิดการไคเซ็น คนงานซึง่ ทีผ่ า่ นมาทำ�หน้าที่
แค่เพียงคนเฝ้าดูเครื่องจักรเท่านั้น ตอนนี้ก็มีบทบาทในการนำ�เสนอ
แนวทางการปรับปรุงระบบการทำ�งาน รวมถึงการดัดแปลงเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ สิง่ เหล่านีส้ ร้างแรงบันดาลใจให้คนงานเป็นอย่างมาก ดังนัน้
ข้อเสนอไคเซ็นใหม่ๆ รวมไปถึงการดำ�เนินการเพือ่ ปรับปรุงการทำ�งาน
จึงดำ�เนินไปได้อย่างคึกคัก หนึ่งปีหลังจากนั้น โรงงานแห่งนี้สามารถ

บรรลุได้เกินกว่าเป้าหมายปริมาณการผลิตทีว่ างเอาไว้ ทัง้ นี้ โดยไม่มี
การลดจำ�นวนคนงาน ขณะเดียวกับทีก่ ารไคเซ็นทีด่ �ำ เนินไปก็แทบไม่
ต้องใช้เงินแต่ประการใด ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนการผลิตของโรงงานแห่งนี้
จึงสามารถปรับลดลงจนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
นีค่ อื ตัวอย่างรูปธรรมของสิง่ ทีค่ ณ
ุ โอโนะ ทาอิอจิ ิ กล่าวไว้วา่
“ปัญญาความรู้ของคนเรานั้น มีมากมายไม่มีที่สิ้นสุด”
วัฒนธรรมนี้พยายามพัฒนาให้บุคลากรในทุกระดับ ทุก
หน้าทีก่ ารงาน สามารถแสดงปัญญาความรูข้ องตนออกมา เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ใหม่ให้กบั สิง่ ทีต่ นเองทำ� แม้กระทัง่ การนำ�หุน่ ยนต์เพือ่ มา
ช่วยงานมนุษย์ในสายการผลิต คุณโอโนะ ทาอิอิจิ ก็แสดงแนวคิด
เช่นนี้ ออกมาชัดเจนว่า “การเพียงคิดว่า (หุ่นยนต์) นั้นสะดวก จึงนำ�
มาทำ�งานแทนทีพ่ วกเรานัน้ ไม่ใช่วธิ กี ารนำ�หุน่ ยนต์มาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิผลทันทีที่เรานำ�หุ่นยนต์เข้ามาติดตั้ง เราต้องคิดที่จะไคเซ็น
ให้ดขี นึ้ หรือไม่เช่นนัน้ ปรับวิธกี ารทำ�งานของเราให้สอดคล้องกับการ
ทำ�งานของหุ่นยนต์”

สิ่งที่สำ�คัญกว่าความสามารถคือจิตสำ�นึก

มีผู้บริหารคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ความกระตือรือร้นของคน
นั้น อาจจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได้ เมื่อไรที่ความกระตือรือร้น
ลดลง เราจะทำ�อะไรก็ไม่ได้ผลไปเสียหมด” แต่ในทางกลับกัน หาก
เราสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นก็จะ
สามารถดึงเอาพลังแฝงที่มีอยู่มากมายมหาศาลของพนักงานเหล่า
นี้ออกมาได้
ทำ�นองเดียวกัน คุณนางาโมริ ชิเงะโนบุ ผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทนิปปอนเด็นซัน (Nidec) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำ�
สูงซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดี กล่าวว่า “เรามักพูดกันว่า การป่วยไข้เริม่ มาจาก
สภาพจิต บริษัทธุรกิจก็เช่นเดียวกันจะเกิดปัญหาไปไม่รอดก็เพราะ
สภาพจิตใจของพนักงานและผู้บริหารนี่แหละ ก่อนอื่นหากเราไม่
สามารถเยียวยาจิตใจส่วนนีไ้ ด้ ธุรกิจก็ยอ่ มดีขนึ้ ได้ยาก ประสบการณ์
การฟืน้ ฟูธรุ กิจของผมได้พบว่าพนักงานต่างมีความเจ็บปวดในหัวใจ
กัน เหตุที่พนักงานเกิดความเจ็บปวดเช่นนี้มีสาเหตุมาจากผู้บริหาร
นั่นเอง”
แนวคิดสำ�คัญในวัฒนธรรมนี้ก็คือ การเน้นความสำ�คัญของ
บุคลากรต่อความสำ�เร็จ หรือล้มเหลวของธุรกิจ การให้ความสำ�คัญ
ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรว่ามีอยู่ไม่สิ้น
สุด ต่อมาก็คอื การให้ความสำ�คัญต่อพัฒนาการ ซึง่ เน้นทีพ่ ฒ
ั นาการ
ของคน มากกว่าความสำ�เร็จ หรือล้มเหลวของงาน กล่าวคือ พร้อม
จะให้พนักงานทำ�การท้าทาย หรือเปลี่ยนแปลงทำ�ของใหม่และเมื่อ
เกิดความผิดพลาดก็ไม่ถอื เป็นโทษร้ายแรง สุดท้ายก็คอื บทบาทของ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีจ่ ะต้องดูแล สร้างเงือ่ นไข สร้างแรงจูงใจ ให้พนักงาน
มี ค วามกระตื อ รื อ ล้ น มี ค วามกล้ า ที่ จ ะแสดงออกและท้ า ทาย
เป้าหมายใหม่ๆ
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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