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ประการแรก คอื “การมุง่แต่ลดต้นทนุ โดยปราศจากวสิยัทศัน์ 
หรือหลักคิดนั้น ใช้ไม่ได้” ทั้งนี้ เขาเห็นว่าการที่จะฟื้นฟูธุรกิจให้กลับ
มาท�าก�าไรได้นั้น การลดขนาดของธุรกิจ รวมทั้งการลดต้นทุนอย่าง
จริงจังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างแน่นอน แต่หากด�าเนินการอย่างไม่มี
ทิศทาง ความสามารถในการด�าเนินกิจการของธุรกิจอาจจะทรุดแย่
ลงด้วย ดังนั้น ธุรกิจจะต้องมีภาพพจน์ว่า “ต้องการพัฒนาบริษัทไป
ในทศิทางใด” อนัเป็นวสิยัทศัน์ของประธานกรรมการ (อนัเป็นแนวคดิ
ประการที่สอง) ซึ่งต้องร่วมแรงร่วมใจกันกับพนักงานในระดับต่างๆ 
ด้วยการยึดมั่นในแนวคิดสองประการเช่นนั้น การฟื้นฟูธุรกิจ จึงจะมี
ทางด�าเนินการได้ และประสบความส�าเร็จ

ผู้เขียนกล่าวถึงประเด็นที่ผู้บริหารมักพร�่าบ่นว่า “พนักงาน
ของบริษัท ไม่ได้นึกถึงเรื่องของวิกฤตเอาเสียเลย” ผู้บริหารเหล่านี้ 
บางครั้งใช้การปรับโครงสร้าง ลดการจ้างงาน รวมไปถึงปรับลดเงิน
เดือน เพื่อแสดงสัญญาณของวิกฤติให้พนักงานรับรู้ วิธีการสร้าง
ความตกตะลึงเช่นนี้ อาจท�าให้เกิดความกังวล อกสั่นขวัญหาย แต่

กล่าว
กันว่า หากเราศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ม
ของจ�านวนประชากร โครงสร้างอายุประชากร 

ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แล้วเราย่อมสามารถคาดการณ์
ตลาดรถยนต์ของโลกและเข้าใจได้ว่า ในสบิปีข้างหน้า ห้าปีข้างหน้า 
สามปีข้างหน้า จะต้องเตรยีมการอะไร อย่างไรไว้ เราย่อมสามารถ
เดินล�้าหน้าผู้อื่นไปหนึ่งก้าวได้

ในตอนนี้ ผู ้เขียนจะเน้นความส�าคัญของการมองปัญหา
เชงิกลยทุธ์ การมวีสิยัทศัน์และใช้วสิยัทศัน์และแนวคดิเชงิกลยุทธ์ใน
การน�าทาง เพื่อเดินหมากล่วงหน้าคู่แข่งของเราอย่างน้อยหนึ่งตา

ในหนังสอืได้กล่าวถึง ประธานกรรมการบรษิทัซึง่มแีฟรนไชส์
ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เขาเป็นที่รู ้จักกันในฐานะ “นักฟื้นฟูกิจการ” 
เพราะสามารถปรับปรุงบริษัทซึ่งมีผลด�าเนินการขาดทุน ให้กลับมา
ท�าก�าไรได้ภายในไม่กี่ปี ประธานบริษัทผู้นี้ กล่าวถึงประเด็นส�าคัญ 
ส�าหรับการฟื้นฟูกิจการของตนว่า ประกอบด้วยแนวคิดส�าคัญสอง
ประเด็น อันได้แก่

จากฉบับที่แล้วต่อ

ไปหนึ่งก้าวเสมอ

วางหมากล�้าหน้าคู่แข่ง
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ไม่อาจเกิดส�านึก หรือกระตุ้นความต้องการที่จะฟื้นฟู หรือปรับปรุง
บริษัทได้มากนัก ความรับรู้ต่อวิกฤตินั้นอาจมีได้สองทางซึ่งแตกต่าง
กนัโดยสิน้เชงิ ประการแรกเกดิได้ด้วยการทีผู่บ้รหิารแสดงให้พนกังาน
เห็นถึง “วิกฤต” ประการที่สอง เกิดเพราะพนักงานต่างมีโอกาสรับรู้
ข้อมูลของบริษัทร่วมกัน แล้วเกิดมีความส�านึกในวิกฤติและต่างมี
ความตระหนักว่า “ต้องร่วมกันท�าอะไรสักอย่าง เพื่อแก้ไขวิกฤตินี้” 
กลไกส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่งธุรกิจจ�านวนมากของญี่ปุ่นน�ามาใช้คือ 
การน�าประเดน็ปัญหา ความล้มเหลว ทีส่�าคญั มาแสดงให้ทกุคนมอง
เห็นกันได้ หรือ Mieruka (visualization)(อาจจะหาอ่านเพิ่มเติมได้
จากหนังสือ “เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นก�าไรด้วย Visualization” ที่
จัดพิมพ์โดย ส.ส.ท.)

ในโลกของการผลิตในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกับที่ข้อเรียกร้องด้านคุณภาพก็เพิ่มสูงขึ้น 
แต่ราคามแีต่จะถกูปรบัลดลง ในอดตีระยะเวลาส่งของยงัพอก�าหนด
ไว้ทีห่นึง่ หรอืสองสปัดาห์ แต่ปัจจบุนันีก้ลบัมแีต่ค�าเรยีกร้องว่า “ท�าให้
เสรจ็ ส่งมอบภายในหนึง่ หรอืสองวนั” เมือ่ไรท่ีผู้ผลิตตอบสนองไม่ได้ 
กน็�าไปสู่การยกเลิกสัญญา แต่หากต้องด�าเนนิการตามนัน้ให้ได้ ผูผ้ลติ
ก็ต้องดิ้นรนท�าสิ่งซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ให้ส�าเร็จ

ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง ผู้บริหารอุตสาหกรรมขนาด
กลางขนาดย่อม ซึง่ท�าการปฏริปูระบบการผลติ พร้อมทัง้มกีารไคเซน็
อย่างต่อเน่ืองมาตลอด ผู้บริหารเหล่านี้จะมีวิสัยทัศน์และแนวคิด
เชงิกลยทุธ์ท่ีเดนิก้าวล�า้ไปหนึง่ก้าว ด้วยความคดิทีว่่า “เราจะพฒันา
ให้ก้าวล�้าหน้าสิ่งที่ลูกค้าเรียกร้องไปหนึ่งก้าวเสมอ”

“เราไม่เทีย่วไปบอกลกูค้าว่า นีก่ท็�าได้ นัน่กท็�าได้หรอกนะ แต่
เราจะพิจารณาจากข้อเรียกร้องที่เกิดอยู่ปัจจุบัน แล้วท�าการไคเซ็น
ให้ดเีหนือขึน้ไปหน่ึงก้าวเสมอ เมือ่ท�าเช่นนีไ้ด้ หากมข้ีอเรยีกร้องจาก
ลูกค้าทางด้านคุณภาพ ด้านราคา หรือระยะเวลาส่งของที่เข้มงวด 
พวกเราก็ไม่รู้สึกตกอกตกใจประการใด”

หนังสือยังกล่าวถึงแนวคิดของผู้บริหาร ซึ่งให้ค�าแนะน�ากับ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

พนักงานหนุ่มๆ สาวๆ ว่า “ให้คิดพิจารณาปัญหาจากมุมมองของ 
ผู้บังคับบัญชาสองระดับขึ้นไปดู”

พนกังานใหม่ มจีติส�านกึถึงประเด็นปัญหาอย่างไรในระหว่าง
การท�างาน เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญและส่งผลต่อความเจริญ
ก้าวหน้าทางการงาน การรับฟังค�าสั่ง แล้วปฏิบัติตามให้เสร็จก็เป็น
วิธีการหนึ่ง แต่หากเปลี่ยนมุมมองมาเป็นลูกค้าแล้วพิจารณาดูว่า 
“งานที่เราท�าอยู่นี้ ท�าไปเพื่อใครและเป็นประโยชน์เช่นไรส�าหรับเขา
บ้าง” เมือ่ไรทีพ่นกังานมท่ีาท ีมทีศันคตเิช่นว่านี ้วธิปีฏบิตังิานของเขา
ก็ย่อมแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู ่นั้น  
แม้เป็นพนักงานธรรมดา แต่หากเราน�าเอาความรับผิดชอบของ
หัวหน้า หรือ ผอ. ฝ่ายที่สูงขึ้นไป มาคิดประกอบด้วย ย่อมท�าให้วิธี
การคิดและปฏิบัติงานของเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

ผูเ้ขยีน ยังได้แนะน�าไว้ว่าในการด�าเนนิใดๆ หากเราปล่อยให้
เกิดเรื่อง หรือเป็นปัญหาขึ้นมา จึงค่อยมาเร่งรัดก�าหนดมาตรการ
แก้ไขแล้วละก็ ย่อมท�าให้งานที่มีความส�าคัญ เช่น การท�าไคเซ็น ถูก
ลดความส�าคญัลงไป แต่หากเราสามารถด�าเนนิต่างๆ เป็นการเตรยีม
การก่อนที่จะเกิดปัญหา เราย่อมสามารถควบคุมไม่ให้ปัญหาบาน
ปลายออกไปได้

ในธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็ในญีปุ่น่จะมแีนวคิดว่า “เครือ่ง-
จักรอุปกรณ์ในการผลิตนั้น มันไม่ได้เสียเองหรอก แต่พนักงานนั่น
แหละที่ไปท�าให้มันเสีย” การที่เราละเลยในการดูแล บ�ารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ กระทั่งมันเกิดเสียขึ้น การซ่อมภายหลังที่เกิด
ปัญหา ย่อมส่งผลกระทบอย่างสงูต่อการผลติ แต่หากพนกังาน มกีาร
ดูแลเครือ่งจกัรอปุกรณ์เหล่านัน้ ท�าการหยอดน�า้มนั ปัดกวาดเศษผง-
เหล็กที่ติดอยู่ เป็นต้น อย่างสม�่าเสมอ เครื่องจักรอุปกรณ์เหล่านั้น 
แทบจะไม่มีโอกาสเสียได้เลย ดังนั้น เราจึงต้องก้าวล�้าไปหนึ่งก้าว 
ด้วยการหมั่นดูแล บ�ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ อย่าปล่อยให้มัน
เสียแล้วจึงหาทางซ่อม

ตอนท้าย หนังสือได้กล่าวถึงการเบนช์มาร์ค ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญประการหนึ่ง ที่ท�าให้เราเกิดการปรับปรุงตนเองและมีความ
สามารถที่จะก้าวน�าหน้าไปหนึ่งก้าวได้ ค�าว่าเบนช์มาร์คนี้ บริษัท 
เซรอกซ์ เริม่ใช้เป็นครัง้แรกเมือ่ประมาณสบิปีทีผ่่านมา แนวทางในการ
ท�าเบนช์มาร์คของบรษิทัมคีวามครอบคลมุกว้างขวาง เป็นต้นว่า มกีาร
ท�า “เบนช์มาร์คภายในกลุ่ม” โดยใช้บริษัทในกลุ่มซึ่งมีความเป็นเลิศ 
เป็นเป้าในการเปรียบเทียบกับบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อหาแนวทาง 
ในการปรับปรุงแก้ไข  หรือการท�า “เบนช์มาร์คเพื่อการแข่งขัน” โดย
การน�าเอาบริษัทคู่แข่งซึ่งแข็งแกร่งที่สุดเป็นเป้าหมาย หรือการท�า  
“เบนช์มาร์คฟังค์ชั่นงาน” โดยการน�าบริษัท ซึ่งแม้จะอยู่ในธุรกิจ 
แตกต่างออกไป แต่มีฟังค์ชั่นในการบริหารจัดการดีเด่น เป็นบริษัท 
เป้าหมาย เป็นต้น การได้รู้และเทียบเคียงกับบริษัทชั้นแนวหน้าเช่นนี้ 
ย่อมท�าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะคิดมองไปข้างหน้า เพื่อตามให้
ทัน หรือปรับปรุงให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่นั้น
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