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เมื่อ

ไรที่เราท�ำงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ย่อมต้องมี
การค้นหาสาเหตุของการพลาดเป้าดังกล่าว สิง่ นีใ้ ครๆ
ก็ ค งต้ อ งท� ำ กั น แต่ ก ารหั น มาพิ นิ จ พิ จ ารณาตั ว เองภายหลั ง ที่
สามารถบรรลุเป้าหมายนั้น แทบไม่มีใครท�ำกันเลย การเจาะเพื่อ
หาว่า “ท�ำไมถึงสามารถบรรลุได้” เพือ่ น�ำสาเหตุมาใช้ประโยชน์ตอ่
ไปนั้น นับเป็นวิถีแห่งโตโยต้า หากเราสามารถท�ำความเข้าใจ ว่า
“ท�ำไมถึงบรรลุเป้า” ได้ ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นเพียงความ
บังเอิญ แต่จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดเป็นปรกติต่อไป
สาระส�ำคัญในตอนนี้ เน้นให้เห็นว่า “การเอาแต่ท�ำงานตัว
เป็นเกลียว” นั้นหาใช่สิ่งพึงประสงค์ในการท�ำงานเสมอไป เพราะมี
คนไม่นอ้ ยทีม่ งุ่ แต่จะ “ท�ำงานตัวเป็นเกลียว” โดยไม่สนใจทีจ่ ะค้นหา
ความสูญเปล่า หรือท�ำการไคเซ็นวิธีท�ำงานให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น สิ่งซึ่งธุรกิจต้องการ คือ ผลสัมฤทธิ์จากการท�ำงาน หาใช้
ระยะเวลา หรือความยาวในการท�ำงาน ทั้งนี้ ในระบบการผลิตแบบ
โตโยต้ า ได้ พ บว่ า การท� ำ งานที่ ผ ่ า นมา ยั ง มี ค วามสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการท�ำงานอยู่มาก ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการไคเซ็น เพื่อลดความ
สูญเปล่าดังกล่าว เพื่อจะมุ่งสู่ทิศทางดังกล่าว พนักงานจึงต้องใช้
สมองในการคิดให้มาก
เบื้องต้น ผู้เขียนได้น�ำเสนอแนวคิดที่ดูแปลกใหม่ว่า แม้
ท�ำงานประสบความส�ำเร็จ ก็ยังต้องถามว่า “ท�ำไมจึงส�ำเร็จ?” ทั้งนี้
โดยยกให้เห็นว่า เมื่อเราท�ำงานแล้วประสบความล้มเหลวนั้น เรามัก
ต้องถามหาเหตุผล ว่าท�ำไมจึงเกิดความล้มเหลว เพื่อที่จะปรับปรุง
วิธีการท�ำงานและเลี่ยงความล้มเหลวเดิมนั้น
ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อเราประสบความส�ำเร็จ คนส่วนใหญ่
มักจะดีใจกับความส�ำเร็จ จนไม่ให้เวลาในการถามว่า ความส�ำเร็จ
เหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไร มีขั้นตอน หรือองค์ประกอบเช่นไร
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า หากเราคิดพิจารณาทบทวนดู เราก็จะสามารถ
เข้าใจความเป็นไปเป็นมาและองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อเป็นบทเรียน
ส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต ความส�ำเร็จครัง้ แรก ซึง่ อาจจะเป็นความ

ส�ำเร็จที่เกิดโดยบังเอิญ แต่หากเราสรุปพบมูลเหตุได้ เราก็ย่อม
สามารถพัฒนาการท�ำงานของเรา เพื่อให้มีหลักประกันว่า ความ
ส�ำเร็จเป็นสิ่งธรรมดาที่จะเกิดขึ้น หากเราท�ำงานตามแบบฉบับดังที่
ทบทวนมาแล้ว
เมื่อเราเข้าใจ กระบวนท�ำงานซึ่งน�ำไปสู่ความส�ำเร็จได้แล้ว
เราย่อมเข้าใจขั้นตอน ซึ่งเราต้องระมัดระวัง เพื่อที่จะประกันว่างาน
ชิ้นต่อๆ ไป ก็สามารถบรรลุสู่เป้าหมายได้ ตามกระบวนการท�ำงานที่
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เราเรียนรู้ ดังกล่าวนี้ เราจึงไม่ควรเพียงลองผิดลองถูกทุกครั้ง หรือไม่
ต้องท�ำงานตัวเป็นเกลียว โดยไม่มคี วามเข้าใจถึงกลไกซึง่ จะน�ำพาเรา
สู่ความส�ำเร็จได้
อีกประเด็นหนึ่งในการท�ำงาน ซึ่งพนักงานต้องปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ก็คอื “อย่าเพียงแต่เข้าใจแล้วเป็นพอ แต่ยงั ต้องเปลีย่ นความ
เข้าใจไปเป็นการปฏิบัติ” ผลสัมฤทธิ์ในการท�ำงาน ไม่ได้อยู่เพียงแค่
เข้าใจแนวนโยบายของบริษทั หรือเป้าหมายของผูบ้ งั คับบัญชา หาก
แต่ต้องน�ำความเข้าใจนั้น ไปปรับใช้ในการท�ำงานตามภาระรับผิด
ชอบของพวกเราแต่ละคน เป็นต้นว่า นโยบายเกี่ยวกับการดูแลด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน หรือการท�ำกิจกรรม 5ส ต้องไม่จบเพียง
ว่าเราเข้าใจความส�ำคัญของสิ่งเหล่านี้ แต่พนักงานต้องน�ำความ
เข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอประเด็น เกีย่ วกับการทุม่ เทท�ำงานเป็นเวลา
นานๆ ว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป โดยกล่าวว่า “ประสิทธิภาพมีสาระ
ส�ำคัญอยู่ที่ท�ำให้กระบวนการผลิตขับเคลื่อนไปได้ การท�ำงานหนัก
จนเหงื่อโชกหาใช่เป้าหมายไม่” ในกระบวนการผลิตในโรงงานนั้น
การเคลื่อนที่ระหว่างการท�ำงานใดๆ ที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มล้วนถือเป็น
ความสิ้นเปลืองทั้งสิ้น ดังนั้น หากไม่สักแต่ท�ำงานตัวเป็นเกลียว
เท่านั้น แต่ระหว่างท�ำงาน ก็ต้องคิดพิจารณาเพื่อค้นหาและตัดลด
ความสูญเปล่าเหล่านั้น ในที่สุดเราก็จะสามารถลดเวลาท�ำงานลง
โดยได้ผลผลิตเท่าเดิม หรือกระทั่งมากขึ้นก็ได้
นอกเหนือจากการไคเซ็น เพื่อปรับปรุงการท�ำงานแล้ว ใน
หลายครั้งเราอาจจะต้องท้าทายตัวเองกับโจทย์ที่อาจจะรู้สึกว่า
“เป็นไปไม่ได้” ในเบื้องต้น หนังสือยกตัวอย่างกรณีบริษัทในเครือ
โตโยต้าที่รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตให้เหลือครึ่งเดียว หรือแนวคิด
ของมัตซึชิตะ โคโนซุเกะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพานาโซนิคในปัจจุบัน
ว่า การลดต้นทุนลงร้อยละสามสิบ เป็นเรือ่ งยากแล้ว แต่หากก�ำหนด
ให้ลดลงครึ่งหนึ่งละ จะท�ำอย่างไรดี หากโจทย์เป็นเช่นนี้ พนักงานก็
ต้องปรับวิธีคิด วิธีมองต่างออกไปโดยสิ้นเชิง จึงจะมีทางแก้ไขได้
นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงแนวคิดของ อิบุคะ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
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โซนี่ ซึ่งมีประโยคที่เขาพูดเป็นประจ�ำก็คือ ลดลงเหลือหนึ่งในสิบดูซิ
(ลดทัง้ ขนาด น�ำ้ หนักและต้นทุน) แนวความคิดทีด่ ทู า้ ทายและเสมือน
จะ “เป็นไปไม่ได้” เหล่านี้นี่แหละ ซึ่งหากเรามุ่งมั่นที่จะท�ำให้ได้ เรา
ต้องปรับมุมมอง วิธีคิดต่างออกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แล้วพิจารณา
หาทางออกร่วมกับเพื่อนพนักงานผู้อื่น โจทย์ที่แทบเป็นไปไม่ได้
เหล่านี้ ทีมงานของโตโยต้าก็ดี พานาโซนิคก็ดี ฮอนด้าก็ได้ ได้เข้า
ท้ า ทายและสามารถเอาชนะ จนท� ำ ให้ บ ริ ษั ท เติ บ ใหญ่ ขึ้ น มา
ดังปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถปรับปรุงงาน ทั้งแบบไคเซ็นและการปรับลด
ขนานใหญ่ การรับฟังความเห็นและแนวทางแก้ปญ
ั หาจากพนักงาน
ให้กว้างขวางเป็นเรื่องส�ำคัญ นายวากามัตสึเสนอว่า ควรพยายาม
รวบรวมแนวความคิดในการปรับแก้เล็กๆ แต่จ�ำนวนมากๆ ไว้จะเป็น
ประโยชน์กว่า ทั้งนี้เพราะแนวคิดที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ในทันทีนนั้ มักมีไม่ได้บอ่ ยครัง้ แต่หากเราสามารถรวบรวม
แนวคิดทีแ่ ก้ไขเล็กๆ แต่จำ� นวนมากๆ จะสามารถน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ได้ในที่สุด เขาได้ย�้ำว่าบริษัทโตโยต้า เติบโตมาได้
ไม่ใช่เพราะอัจฉริยะเพียงไม่กคี่ น แต่เกิดจากการเข้าร่วมของพนักงาน
ทุกคน ในการเสนอความเห็นเพื่อการปรับเปลี่ยน มีแนวทางสอง
ประการ คือ
ก. ในขณะที่เราไม่เห็นด้วยกับเพื่อนพนักงาน เราก็มีหน้าที่
ต้องเสนอทางออกอื่น หรือทางเลือกอื่นด้วย
ข. ในการน�ำเสนอใดๆ ต้องพยายามท�ำให้เป็นรูปธรรมที่สุด
โดยมีรูปวาดประกอบ เพื่อให้ทุกคน มีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน
พร้อมยกตัวอย่าง กรณีทบี่ ริษทั ยามาโตะร่วมมือกับบริษทั โตโยต้า ใน
การพัฒนารถบรรทุกเล็กเพื่อขนส่งเมล์ด่วน ทางบริษัทยามาโตะได้
ท�ำรถต้นแบบด้วยไม้อดั เพือ่ จะแสดงให้ทางโตโยต้าเข้าใจได้ชดั เจน
ว่า สิ่งที่ทางบริษัทต้องการนั้น มีรูปร่างอย่างไร เพื่อที่จะมีการแลก
เปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาอย่างสอดคล้องตรงกัน
อ่าน ต่อฉบับหน้า

