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หลัง
จากญี่ปุ่นต้องประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและ
สึนามิ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ต่างก็สับสนว่าจะ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจกันใหม่อย่างไร จึงจะท�าให้ญี่ปุ่นกลับมา
สู่ความแข็งแกร่งอีกคร้ังหน่ึง ลองมาฟังความคิดของปรมาจารย์ทาง
ด้านการบริหารชื่อดัง 2 ท่านดูบ้าง

ต้องทบทวนการบริหารที่เน้นประสิทธิภาพมาก

จนเกินไป

ศาสตราจารย์ คาโกโนะ แห่งมหาวิทยาลัยโคนัน ซึ่งเป็นผู้
สันทัดในเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจของญี่ปุ่น ได้กล่าวไว้ว่า ญี่ปุ่นจะต้องมอง
ปัญหาอย่างจริงจังแล้ว เริ่มนับหนึ่งใหม่ สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ ญี่ปุ่น
ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีขีดความสามารถอย่างที่ตัวเองคิดกัน ที่มักจะ
พดูกนัว่า “ญีปุ่น่ยงัมคีวามสามารถทางเทคนคิอยู”่ นัน้ น่าจะเป็นเรือ่ง
ของความเชื่อมั่นมากเกินไปของญี่ปุ่น เป็นต้นว่าอุตสาหกรรมเครื่อง
ไฟฟ้า ต้องตามหลังซัมซุง หรือแอลจีของเกาหลีใต้  แต่กลับแก้ตัว
ว่าเทคโนโลยีนั้นเหนือกว่า แต่การท�าธุรกิจนั้นสู้ไม่ได้เท่านั้น แต่ทว่า
ความคิดดังกล่าวเป็นเหมือนภาพฝัน เพราะจากภัยพิบัติครั้งนี้ ญี่ปุ่น
ซึ่งมักจะยกยอตัวเองว่ามีเทคโนโลยีน�าในโลก กลับไม่สามารถแก้
ปัญหาโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ได้ ต้องให้กองทพัสหรฐัเข้ามาช่วย    

ประเด็นที่ต้องทบทวนอย่างมาก คือ การเน้นประสิทธิภาพ
มากเกินไป หมายความว่า ในการบริหารเน้น “Select and Concen-

แนวคิดการบริหารเพื่อการฟื้นฟู

tration” ให้ความส�าคัญแก่จุดแข็งและก�าจัดทิ้งจุดที่อ่อนแอ ดังนั้น
ท�าให้ผู้ประกอบการที่ผลิตป้อนวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนนั้นน้อยลงอย่าง
มาก ผูผ้ลติไปเน้นรวมศนูย์ทีบ่รษิทัทีม่จี�านวนจ�ากดันัน้ ท�าให้ในอบุตัภิยั
คร้ังนี้ การผลิตต้องหยุดลง เพราะไม่มีสต็อกส�ารองเอาไว้นั่นเอง ใน
อีกด้านหนึ่ง จากการจ�ากัดเรื่องแรงงานท�าให้คนที่อยากท�างานไม่
ได้ท�างาน บริษัทเองก็ยึดติดกับการท�าตามกฎหมาย (Compliance) 
มากจนเกินไป  

แผ่นดินไหวทีโ่กเบ ให้ประสบการณ์มากมาย การฟ้ืนฟ ู(ไม่ใช่แค่
ฟ้ืนสภาพ) นัน้ใช้เวลายาวนานกว่า 10 ปี  ธรุกิจก็ต้องด�าเนนิการด้วยทกุ
คนทัง้องค์กร ในช่วงเวลานัน้สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื Leadershipทีเ่ยน็ชา 
เพื่อที่จะดึงทีมงานให้มุ่งสู่การสร้างความเป็นตัวเอง ผู้น�าที่มีความ
แข็งแกร่งมากเกินไปจะน�าในทุกๆ สถานการณ์ เป็นเหตุให้ทีมงาน
จะต้องพึ่งพาอยู่เสมอ ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ผู้ที่เป็นผู้น�า
แบบนั้นในช่วงนั้น ตัวอย่างก็เช่นคาวาคามิ เท็ทสึโร (อดีตประธานสุ
มิโตโมไฟฟ้า) นั้น หลังจากได้ท�าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้
พักหนึ่ง ก็หยุดทุกการช่วยเหลือ เพราะมีแนวคิดว่า หากยังช่วยเหลือ
สิ่งของด้วยการให้เปล่าต่อไปเรื่อยๆ ก็คงไม่สามารถท�าให้ธุรกิจค้า
ปลีกในท้องถิ่นนั้นฟื้นสภาพได้ ในภาวะเช่นนั้นต้องมีความใจเย็นใน
การผลักดันให้ธุรกิจมีความเป็นตัวของตัวเองให้ได้ ถึงแม้ว่าจะถูก
ต่อว่า หรือเกลียดชังก็ตาม

หลังภัยพิบัติของญี่ปุ่น
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ฟื้นพลังสร้างสรรค์ด้วยการบริหารที่ทุกคนมี

ส่วนร่วม

โนนากะ อคิจุโิร่ ปรมาจารย์เรือ่ง Knowledge Management 
แห่งมหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ อันโด่งดังทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
การบริหาร ได้ให้ทรรศนะว่าการเมือง หรือการบริหารธุรกิจของญี่ปุ่น 
ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นในประเทศ แข่งในประเทศเป็นหลัก ท�าให้ไม่ว่าภาค
รัฐ สังคม ธุรกิจ ในทุกๆ ระดับ ล้วนแล้วแต่มีองค์กรที่อ่อนแอลง ดังนั้น 
จากภัยพิบัติครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ญี่ปุ ่นจะได้ปรับปรุงอย่าง
ปฏิรูปเสียที เรื่องที่ส�าคัญที่สุดที่ลืมไปกันแล้ว คือ การบริหารที่ทุกคน
มีส่วนร่วม ซึ่งถือว่าเป็น DNA ของธุรกิจญี่ปุ่นและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นต้น
แบบของการปฏิรูปทุนนิยม ให้ด�าเนินต่อไปได้ก็คือ Entreprenuer 
(ผู้ประกอบการ) ซึ่งด�าเนินการท�าลายโครงสร้างเดิมและสร้างสรรค์
โครงสร้างขึน้ใหม่ ตามทรรศนะของ ชมุพเีตอร์ นักเศรษฐศาสตร์ชือ่ดงั 

ญีปุ่น่ทีผ่่านมากม็ลีกัษณะเช่นนี ้แต่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั ส่ิงทีแ่สดง
ให้เห็นได้อย่างชัดเจน คือ แนวคิดของ มัทสึชิตะ โคโนะสุเก (ประธาน
กลุ่มมัทสึชิตะ หรือพานาโซนิคในปัจจุบัน) ที่กล่าวถึง การบริหารด้วย
มวลชน นั่นคือ ต้องมีพนักงานที่มีความสามารถทางปฏิบัติที่แท้จริง  
ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องท�าให้แต่ละคนเพิม่พนูความรูเ้ชงิปฏบิตัใิห้สงูขึน้ 
ความรู้เชิงปฏิบัติที่ว่านี้ คือ “ความสามารถในการตัดสินใจปรับปรุง” 
ที่หน้างานนั้นๆ จุดเริ่มต้นนั้นก็คือ มีมาตรฐานร่วมกันว่า “สิ่งที่ดี” นั้น
คืออะไรจากมาตรฐานร่วมดังกล่าว เมื่อพบสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเชิง
จลุภาค (ปรากฏการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม) กส็ามารถเชือ่มต่อไปถงึประเดน็
เชิงมหภาค (หลักคิดที่เป็นนามธรรม) ท�าให้สามารถเกิดการตัดสินใจ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมได้

แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดความความสามารถในการตัดสินใจ
ปรับปรุงนั้น ก็คือ การเน้นการวิเคราะห์เป็นหลักและการปฏิบัติตาม 
(Compliance) มากเกินไป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการบริหารแบบ
อเมริกา แน่นอนการวิเคราะห์และการปฏิบัติตามนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 
แต่ธุรกิจญี่ปุ่นกลับน�ามาใช้มากจนเกินไป ท�าให้ความรู้เชิงปฏิบัติที่
หน้างาน อ่อนแอลง สิ่งที่จะส่งเสริมให้ความรู้เชิงปฏิบัติสูงขึ้นนั้นก็คือ 
“การท�าให้เรื่องธรรมดา ให้ไม่ธรรมดา” การที่ธุรกิจจะก้าวข้ามความ
สับสน หรือความยากล�าบากไปได้นั้น จ�าเป็นต้องมีการทดลองแบบ 
Innovative แต่ Innovation นั้น คิดว่าจะท�าแล้ว จะท�าได้เองอย่าง
ง่ายๆ คงไม่ได้ งานปกติธรรมดาที่ท�าอยู่ในประจ�าวัน เมื่อสะสมกัน
นานๆ เข้าอย่างต่อเนื่องก็จะท�าให้เกิดการค้นพบส่ิงที่ไม่ธรรมดาได้ 
นั่นคือ Innovation นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่ยากก็คือการที่จะสร้างให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม ไปสู่หลักคิดที่
เป็นนามธรรม ซึ่งหากท�าได้แล้วก็จะท�าให้เชื่อมโยงไปถึง Business 
Model ใหม่ ในเรื่องนี้ผู้บริหารระดับกลางจะต้องมีบทบาทอย่างมาก 
ดงันัน้ เงือ่นไขที ่3 ในการทีจ่ะขดัเกลาความรูเ้ชงิปฏบิตักิค็อื การท�าให้
ผู้บริหารระดับกลาง เป็น Producer ที่จะต้องเชื่อมโยงทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อน�าไปสู่ Business Model 
ใหม่ ผูบ้รหิารระดบักลาง ไม่ใช่มบีทบาทคอยพจิารณาว่า เรือ่งทีเ่สนอ
มาจากหน้างานนั้น มีความเส่ียง หรือไม่ แต่ต้องแสดงบทบาทและ
พร้อมที่จะเสี่ยงในการน�าเอาเรื่องที่เสนอมานั้น ไปปฏิบัติให้เป็นจริง
ให้ได้ นั่นคือ Middle Up-Down Management อันเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเคย
มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด TPA
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