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แม้

เราจะมีแนวความคิดทีด่ เี พียงไรก็ตาม หากเพือ่ นพนักงาน
ทีอ่ ยูร่ อบไม่เอาด้วย ก็ไม่มที างจะประสบความส�ำเร็จ ใน
การปฏิบัติภายใต้กรอบขององค์กรนั้น ก�ำลังที่คนคนเดียว
สามารถท�ำได้นนั้ มีอยูจ่ ำ� กัด การเอาแต่พร�ำ่ บ่นว่า “หน้างานไม่
ยอมให้ความร่วมมือ” “ฝ่ายขายไม่ยอมรับฟังความเห็นทีเ่ สนอไป
เลย” ผูท้ พี่ ดู เช่นนี้ ควรจะหันกลับมาถามตัวเองดูวา่ ท�ำไมจึงไม่ได้
รับความร่วมมือจากผูอ้ นื่
บทความเรื่องนี้ เป็นตอนที่ 8 ซึ่งเป็นตอนจบของการสรุป
ประเด็นส�ำคัญทีม่ าจากหนังสือ “พนักงานทีแ่ กร่งสุด” ตามวิถโี ตโยต้า
ได้รบั การพัฒนามาเช่นนี”้ โดยคุณ วากามัตสุ โยชิฮโิ ต
ตอนสุดท้ายนี้ ผูเ้ ขียนเน้นกล่าวถึง การท�ำงานโดยมุง่ สร้างความ
ยอมรับและเข้าใจ แทนทีจ่ ะใช้อำ� นาจในการสัง่ การ ทัง้ นี้ นีเ่ ป็นแนวคิด

แบบตะวันออกทีต่ อ้ งการชนะกันด้วยการครองใจ กระบวนการเช่นนี้
แม้อาจจะกินเวลาบ้างแต่มปี ระสิทธิผล และมีความยัง่ ยืน
เมือ่ มีการกล่าวถึง “ความพึงพอใจของพนักงาน” ประธานบริษทั
ของริโคเคยน�ำเสนอว่า ควรจะเพิ่มค�ำว่า “ความยอมรับเข้าใจของ
พนักงาน” ด้วย เขาเห็นว่าความพึงพอใจของพนักงานนัน้ ย่อมมีความ
แตกต่างไปตามบุคลิกของแต่ละคน ขณะเดียวกันการจะท�ำให้พนักงาน
ทุกคนพึงพอใจก็เป็นเรือ่ งยากยิง่ แทนทีจ่ ะมุง่ ไปสร้างความพึงพอใจ
ควรจะใส่ใจท�ำให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความยอมรับและมีความ
เข้าใจจะดีกว่า
การจะท�ำให้ผอู้ นื่ ยอมรับเข้าใจได้นนั้ เป็นเรือ่ งยาก บางคนชอบ
ใช้อำ� นาจเกลีย้ กล่อมจนผูอ้ นื่ ยอมตามก็มี บางคนอาจจะแย่กว่านัน้ เมือ่
พยายามเข้าใจว่า หากตนเพียงเขียนแนวทาง หรือแนวคิดของตนลงบน
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กระดาษ แล้วแจกจ่ายไปให้พนักงาน ทุกคนก็จะยอมรับและเข้าใจได้
วิธกี ารท�ำให้ยอมรับเข้าใจเช่นนีแ้ หละทีจ่ ะถูกต่อต้านและยิง่ ไม่เป็นที่
ยอมรับ
บริษัทที่ประสบความส�ำเร็จแห่งหนึ่ง ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนามนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานด้วยกันเป็นอย่างมาก โดยจัดให้
มีชมรมต่างๆ ตัง้ ขึน้ ตามจังหวัดทีเ่ กิด หรือตามสถานศึกษาทีจ่ บ
กันมา พร้อมกันนัน้ ก็ให้มกี ารพบปะกันของพนักงานตามชมรม
ดังกล่าว สามเดือนต่อครัง้ ในโอกาสการพบกันเช่นนัน้ จะ
ไม่มลี กั ษณะทางการ ไม่มกี ารแบ่งระดับการบังคับบัญชา
หรืออาวุโสกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในแนวตั้ง
แนวนอนและแนวขวางให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร การพบปะ
ตามชมรมอย่างอิสระเช่นนี้ ท�ำให้พนักงานแต่ละคนสร้างเสริม
“เครือข่ายเพื่อนร่วมงาน” ของตนขึ้นมาได้ เมื่อประสบปัญหาใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน คนเหล่านี้ก็อาจสอบถามกันและกันได้อย่าง
สะดวกใจ ขณะเดียวกัน หากมีปญ
ั หาส่วนตัวก็เป็นทีป่ รึกษากันได้ เมือ่
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมเช่นนีข้ นึ้ มาได้ พนักงานก็จะกล้า
ทีจ่ ะแสดงความเห็นของตนออกมามากขึน้
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คุณ A ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ผูผ้ ลิตรายหนึง่ เล่าถึงยุคทีเ่ ขา
ยังหนุม่ และถูกส่งไปเป็นทีมในการฟืน้ ฟูบริษทั ในเครือ เป้าหมายก็คอื
การท�ำไคเซ็นสายการผลิต เพือ่ ทีจ่ ะให้บริษทั หลุดพ้นจากสภาวะการ
ขาดทุน แต่เนือ่ งจากเป็นบริษทั ทีข่ าดทุนมาอย่างต่อเนือ่ ง ขวัญก�ำลังใจ
ของพนักงานจึงอยูใ่ นสภาวะทีย่ ำ�่ แย่ บริเวณหน้างานการผลิตก็สกปรก
ไม่เรียบร้อย ทัง้ นี้ เนือ่ งจากผลของการลดต้นทุนต่างๆ แม้บริษทั แม่สงั่
ให้เป็นภาระหน้าทีข่ องเขาในการเข้ามาฟืน้ ฟูกต็ าม แต่คณ
ุ A ซึง่ ขณะ
นัน้ มีอายุเพียงยีส่ บิ ปีเศษ ไม่มฐี านะต�ำแหน่งอันใด ไม่มอี ำ� นาจบังคับ
บัญชาใดๆ ทีจ่ ะผลักดันให้พนักงานหน้างานท�ำตามสิง่ ทีเ่ ขาคิดเห็นได้
สิง่ ทีค่ ณ
ุ A ท�ำก็คอื ทุกวัน วันละสามเวลา คือ เช้า กลางวันและ
เย็น เขาจะเดินไปทีห่ น้างาน พร้อมกล่าวทักทาย“สวัสดีครับ” กับทุกคน
ขณะเดียวกันก็ถามว่า “มีเรือ่ งเดือดร้อนทีผ่ มพอจะช่วยได้ไหมครับ” ใน
ช่วงแรกนัน้ คนทีส่ วัสดีตอบเขาไม่มเี ลย ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงพนักงานหน้า
งานทีจ่ ะน�ำเรือ่ งมาปรึกษาขอความช่วยเหลือเขาก็ยงิ่ ไม่มอี ย่างแน่นอน
แต่คณ
ุ A ก็ไม่ได้ลดละความพยายาม เขายังคงเดินไปทีห่ น้างานทุกวัน
วันละสามเวลาอย่างต่อเนือ่ ง พักใหญ่ตอ่ มา ก็เริม่ มีพนักงานทีท่ กั ทาย
เขากลับมา ขณะเดียวกันหน้างานก็เริม่ น�ำปัญหามาขอค�ำปรึกษา เช่น
ว่า “เครือ่ งจักรนีใ้ ช้ยากจัง” หรือ “หาทีส่ ำ� หรับจัดวางชิน้ ส่วนยากล�ำบาก
มาก”
สิง่ ทีเ่ ขาได้รบั ค�ำปรึกษาเหล่านี้ อะไรทีเ่ ขาท�ำได้ เขาก็จะด�ำเนิน
การในทันที อันใดทีต่ อ้ งขออนุมตั จิ ากหัวหน้า เขาก็ดำ� เนินการ เดินเรือ่ ง
จนสามารถน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นจริงได้ จนกระทัง่ เกิดความรูส้ กึ ในหมู่
พนักงานของบริษัทว่า “ไอ้หนุ่มที่บริษัทแม่ส่งมานั้น เป็นคนมีน�้ำใจ
พร้อมทีจ่ ะให้คำ� ปรึกษา” ท�ำให้เกิดความไว้วางใจต่อกันเพิม่ ขึน้ ดังนัน้
เมื่อคุณ A เดินเข้าไปในโรงงาน เสียงกล่าวสวัสดีต่อกันก็หนาหูขึ้น
การน�ำปัญหามาปรึกษาหารือก็เพิม่ มากขึน้
ในขณะเดินดูสายการผลิตหน้างานนัน้ คุณ A ก็พบเห็นประเด็น
ส�ำหรับไคเซ็นต่างๆ ชัดเจนขึน้ แต่ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ หรือความไว้
วางใจต่อกันกับพนักงานยังไม่เกิดนั้น เขาจะไม่ยอมเอ่ยถึงข้อเสนอ
ไคเซ็นเหล่านีเ้ ลย เขาเริม่ เอ่ยปากเสนอความเห็นว่า “หากลองเปลีย่ น

เป็นอย่างนี้ จะดีไหมนะ?” เมือ่ ความไว้วางใจของพนักงานทีม่ ตี อ่ เขา
เกิดขึน้ และมีความแน่นหนาแล้วเท่านัน้
กว่ า ที่ พ นั ก งานในโรงงานจะกล้ า แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
แผนการไคเซ็นของคุณ A กับทั้งรับที่จะท�ำด้วยเพราะเหตุผลที่ว่า
“ก็คณ
ุ A เสนอมาเช่นนัน้ แล้ว น่าจะลองดูกนั นะ” การสร้างรากฐาน
ความสัมพันธ์ตอ่ กันนัน้ ต้องใช้เวลานานทีเดียว แต่หลังจากทีส่ ามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อกันได้แล้ว การท�ำไคเซ็นก็สามารถคืบหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว
มีกรณีคล้ายกันของกรรมการบริษทั ผลิตอีกแห่งหนึง่ เขาจะมี
นิสยั ทีอ่ าจดูแปลกไปจากปรกติ เมือ่ ใดทีเ่ ขาคิดทีท่ ำ� การเปลีย่ นแปลง
เขาจะเดินไปทีโ่ รงงาน ในช่วงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นกะงานตอนกลางคืน
แล้วเขาจะนัง่ คุยกับซูเปอร์ไวเซอร์หน้างานเหล่านัน้ เพือ่ ปรึกษาว่า “ผม
คิดทีจ่ ะท�ำไคเซ็นเรือ่ งนีอ้ ย่างนีน้ ะ คุณมีความเห็นอย่างไรบ้างละ” นิสยั
เช่นนี้ เขาเริม่ ท�ำมาตัง้ แต่ยงั หนุม่ โดยเขาเชือ่ ว่าแนวคิดใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
บนโต๊ะท�ำงานนัน้ ต้องน�ำไปพูดคุยแลกเปลีย่ นกับพนักงานทีห่ น้างาน
ด้วย ทัง้ นี้ เขาจะท�ำการแลกเปลีย่ นและตรวจสอบว่า “เป็นอย่างไรบ้าง
มีอะไรทีด่ ขี นึ้ หรือยังมีประเด็นปัญหาอะไรอยูบ่ า้ ง?” เขาพบว่า ความ
คิดต่างๆ ทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นและทางซูเปอร์ไวเซอร์มคี วามเห็นดีดว้ ย
นัน้ มักสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างราบรืน่ ทีห่ น้างานเสมอ
ในตอนท้าย ผูเ้ ขียนมีคำ� แนะน�ำ ซึง่ นับว่าเป็นประโยชน์ในการ
ผสานการท�ำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผู้เขียน
กล่าวว่า “กระบวนการก่อนหน้าเราคือพระเจ้า กระบวนการถัดจากเรา
คือลูกค้า” ด้วยเหตุนี้ ในการท�ำงานของพนักงานทุกคน หากมีความ
ตระหนักถึงบทบาท ความส�ำคัญของแต่ละกระบวนการการผลิตแล้ว
พนั ก งานย่ อ มให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการประสานงานร่ ว มมื อ กั บ
กระบวนการก่อนหน้า เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันก็มี
ความตระหนักทีจ่ ะผลิตผลผลิต ซึง่ มีคณ
ุ ภาพทีด่ คี งเส้นคงวา เพือ่ ส่ง
ต่อไปยังกระบวนการผลิตถัดไป หากพนักงานทุกคนในกระบวนการ
ผลิตทัง้ หมดมีความตระหนักเช่นนี้ สินค้าย่อมมีหลักประกันทางด้าน
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