
ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

prayoon2554@gmail.com

แบบตะวนัออกทีต้่องการชนะกนัด้วยการครองใจ กระบวนการเช่นนี้ 

แม้อาจจะกนิเวลาบ้างแต่มปีระสทิธผิล และมคีวามยัง่ยนื

เมือ่มกีารกล่าวถึง “ความพงึพอใจของพนกังาน” ประธานบรษิทั

ของริโคเคยน�าเสนอว่า ควรจะเพิ่มค�าว่า “ความยอมรับเข้าใจของ

พนกังาน” ด้วย เขาเหน็ว่าความพงึพอใจของพนกังานนัน้ย่อมมคีวาม

แตกต่างไปตามบคุลกิของแต่ละคน ขณะเดยีวกนัการจะท�าให้พนกังาน

ทกุคนพงึพอใจกเ็ป็นเรือ่งยากยิง่ แทนทีจ่ะมุง่ไปสร้างความพงึพอใจ 

ควรจะใส่ใจท�าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความยอมรับและมีความ

เข้าใจจะดีกว่า 

การจะท�าให้ผูอ้ืน่ยอมรบัเข้าใจได้นัน้เป็นเรือ่งยาก บางคนชอบ

ใช้อ�านาจเกลีย้กล่อมจนผูอ้ืน่ยอมตามกม็ ีบางคนอาจจะแย่กว่านัน้ เมือ่

พยายามเข้าใจว่า หากตนเพยีงเขยีนแนวทาง หรอืแนวคิดของตนลงบน

แม้
เรำจะมีแนวควำมคดิทีด่เีพยีงไรกต็ำม หำกเพือ่นพนกังำน

ทีอ่ยูร่อบไม่เอำด้วย กไ็ม่มทีำงจะประสบควำมส�ำเร็จ ใน

กำรปฏิบัติภำยใต้กรอบขององค์กรนั้น ก�ำลังที่คนคนเดียว

สำมำรถท�ำได้นัน้มีอยูจ่�ำกดั กำรเอำแต่พร�ำ่บ่นว่ำ “หน้ำงำนไม่

ยอมให้ควำมร่วมมอื” “ฝ่ำยขำยไม่ยอมรบัฟังควำมเห็นท่ีเสนอไป

เลย” ผูท้ีพ่ดูเช่นนี ้ควรจะหนักลบัมำถำมตวัเองดวู่ำท�ำไมจงึไม่ได้

รบัควำมร่วมมอืจำกผู้อ่ืน

 บทความเร่ืองนี้ เป็นตอนที่ 8 ซึ่งเป็นตอนจบของการสรุป

ประเดน็ส�าคญัทีม่าจากหนังสือ “พนักงานท่ีแกร่งสุด” ตามวถิโีตโยต้า 

ได้รบัการพฒันามาเช่นน้ี” โดยคณุ วากามตัสุ โยชฮิโิต

ตอนสดุท้ายนี ้ผูเ้ขยีนเน้นกล่าวถงึ การท�างานโดยมุง่สร้างความ

ยอมรบัและเข้าใจ แทนทีจ่ะใช้อ�านาจในการสัง่การ ทัง้นี ้นีเ่ป็นแนวคดิ

กระดาษ แล้วแจกจ่ายไปให้พนกังาน ทกุคนกจ็ะยอมรบัและเข้าใจได้ 

วธิกีารท�าให้ยอมรบัเข้าใจเช่นนีแ้หละทีจ่ะถกูต่อต้านและยิง่ไม่เป็นที่

ยอมรบั

บริษัทที่ประสบความส�าเร็จแห่งหนึ่ง ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนามนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานด้วยกันเป็นอย่างมาก โดยจัดให ้

มชีมรมต่างๆ ต้ังขึน้ตามจงัหวัดทีเ่กิด หรอืตามสถานศกึษาทีจ่บ

กนัมา พร้อมกนันัน้กใ็ห้มกีารพบปะกนัของพนกังานตามชมรม

ดงักล่าว สามเดอืนต่อครัง้ ในโอกาสการพบกนัเช่นนัน้จะ

ไม่มลีกัษณะทางการ ไม่มกีารแบ่งระดับการบงัคบับญัชา 

หรืออาวุโสกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในแนวตั้ง  

แนวนอนและแนวขวางให้เกิดขึน้ภายในองค์กร การพบปะ

ตามชมรมอย่างอสิระเช่นนี ้ท�าให้พนกังานแต่ละคนสร้างเสรมิ  

“เครือข่ายเพื่อนร่วมงาน” ของตนขึ้นมาได้ เมื่อประสบปัญหาใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน คนเหล่านี้ก็อาจสอบถามกันและกันได้อย่าง

สะดวกใจ ขณะเดียวกนั หากมปัีญหาส่วนตัวกเ็ป็นทีป่รกึษากนัได้ เมือ่

พฒันาและส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมเช่นนีข้ึน้มาได้ พนกังานกจ็ะกล้า 

ทีจ่ะแสดงความเหน็ของตนออกมามากขึน้

จากฉบับที่	184ต่อ
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งานการจะก้าวรดุหน้าไปได้

น�า้ใจกด้็วยความมี



คณุ A ซึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัผูผ้ลติรายหนึง่ เล่าถงึยุคทีเ่ขา

ยงัหนุ่มและถกูส่งไปเป็นทมีในการฟ้ืนฟบูรษิทัในเครอื เป้าหมายก็คือ 

การท�าไคเซน็สายการผลติ เพือ่ทีจ่ะให้บรษิทัหลดุพ้นจากสภาวะการ

ขาดทนุ แต่เนือ่งจากเป็นบรษิทัทีข่าดทนุมาอย่างต่อเนือ่ง ขวญัก�าลังใจ

ของพนกังานจงึอยูใ่นสภาวะทีย่�า่แย่ บรเิวณหน้างานการผลติก็สกปรก 

ไม่เรยีบร้อย ทัง้นี ้เนือ่งจากผลของการลดต้นทุนต่างๆ แม้บรษิทัแม่สัง่

ให้เป็นภาระหน้าทีข่องเขาในการเข้ามาฟ้ืนฟก็ูตาม แต่คณุ A ซึง่ขณะ

นัน้มอีายเุพยีงยีส่บิปีเศษ ไม่มฐีานะต�าแหน่งอันใด ไม่มอี�านาจบงัคับ

บญัชาใดๆ ทีจ่ะผลกัดนัให้พนักงานหน้างานท�าตามส่ิงท่ีเขาคิดเหน็ได้

สิง่ทีค่ณุ A ท�ากค็อืทกุวนั วนัละสามเวลา คอื เช้า กลางวนัและ

เยน็ เขาจะเดนิไปทีห่น้างาน พร้อมกล่าวทกัทาย“สวสัดคีรบั” กบัทกุคน 

ขณะเดยีวกนักถ็ามว่า “มเีรือ่งเดอืดร้อนทีผ่มพอจะช่วยได้ไหมครบั” ใน

ช่วงแรกนัน้ คนทีส่วสัดีตอบเขาไม่มเีลย ย่ิงไม่ต้องพดูถึงพนักงานหน้า

งานทีจ่ะน�าเรือ่งมาปรกึษาขอความช่วยเหลือเขาก็ย่ิงไม่มีอย่างแน่นอน 

แต่คณุ A กไ็ม่ได้ลดละความพยายาม เขายังคงเดนิไปทีห่น้างานทกุวนั 

วนัละสามเวลาอย่างต่อเน่ือง พกัใหญ่ต่อมา ก็เริม่มพีนักงานทีท่กัทาย

เขากลบัมา ขณะเดยีวกันหน้างานก็เริม่น�าปัญหามาขอค�าปรกึษา เช่น

ว่า “เครือ่งจกัรนีใ้ช้ยากจงั” หรอื “หาท่ีส�าหรบัจดัวางชิน้ส่วนยากล�าบาก

มาก”

สิง่ทีเ่ขาได้รบัค�าปรกึษาเหล่านี ้อะไรทีเ่ขาท�าได้ เขากจ็ะด�าเนนิ

การในทนัท ีอนัใดทีต้่องขออนมุตัจิากหวัหน้า เขากด็�าเนนิการ เดินเรือ่ง 

จนสามารถน�าไปปฏบิตัใิห้เป็นจรงิได้ จนกระท่ัง เกิดความรูส้กึในหมู่

พนักงานของบริษัทว่า “ไอ้หนุ่มที่บริษัทแม่ส่งมานั้น เป็นคนมีน�้าใจ

พร้อมทีจ่ะให้ค�าปรกึษา” ท�าให้เกิดความไว้วางใจต่อกันเพิม่ขึน้ ดังนัน้ 

เม่ือคุณ A เดินเข้าไปในโรงงาน เสียงกล่าวสวัสดีต่อกันก็หนาหูขึ้น 

การน�าปัญหามาปรกึษาหารอืก็เพิม่มากขึน้

ในขณะเดนิดสูายการผลิตหน้างานน้ัน คณุ A ก็พบเห็นประเดน็

ส�าหรบัไคเซน็ต่างๆ ชดัเจนขึน้ แต่ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ หรอืความไว้

วางใจต่อกันกับพนักงานยังไม่เกิดนั้น เขาจะไม่ยอมเอ่ยถึงข้อเสนอ 

ไคเซน็เหล่าน้ีเลย เขาเริม่เอ่ยปากเสนอความเหน็ว่า “หากลองเปล่ียน

เป็นอย่างนี ้ จะดไีหมนะ?” เมือ่ความไว้วางใจของพนกังานทีมี่ต่อเขา

เกดิขึน้และมคีวามแน่นหนาแล้วเท่านัน้

กว่าที่พนักงานในโรงงานจะกล้าแสดงความคิดเห็นต่อ

แผนการไคเซ็นของคุณ A กับทั้งรับที่จะท�าด้วยเพราะเหตุผลที่ว่า  

“กค็ณุ A เสนอมาเช่นนัน้แล้ว น่าจะลองดกูนันะ” การสร้างรากฐาน

ความสมัพนัธ์ต่อกนันัน้ต้องใช้เวลานานทเีดียว แต่หลงัจากทีส่ามารถ

สร้างความเชือ่มัน่ต่อกนัได้แล้ว การท�าไคเซน็กส็ามารถคบืหน้าได้อย่าง

รวดเรว็

มกีรณคีล้ายกนัของกรรมการบรษิทัผลติอกีแห่งหนึง่ เขาจะมี

นสิยัทีอ่าจดูแปลกไปจากปรกติ เมือ่ใดทีเ่ขาคิดทีท่�าการเปลีย่นแปลง 

เขาจะเดินไปทีโ่รงงาน ในช่วงเวลาทีม่กีารเปลีย่นกะงานตอนกลางคนื 

แล้วเขาจะนัง่คยุกบัซเูปอร์ไวเซอร์หน้างานเหล่านัน้ เพือ่ปรกึษาว่า “ผม

คิดทีจ่ะท�าไคเซน็เรือ่งนีอ้ย่างนีน้ะ คุณมคีวามเหน็อย่างไรบ้างละ” นสิยั

เช่นนี ้ เขาเริม่ท�ามาต้ังแต่ยงัหนุม่ โดยเขาเชือ่ว่าแนวคิดใดๆ ทีเ่กดิขึน้

บนโต๊ะท�างานนัน้ ต้องน�าไปพดูคุยแลกเปลีย่นกบัพนกังานทีห่น้างาน

ด้วย ทัง้นี ้เขาจะท�าการแลกเปลีย่นและตรวจสอบว่า “เป็นอย่างไรบ้าง 

มอีะไรทีดี่ขึน้ หรอืยงัมปีระเด็นปัญหาอะไรอยูบ้่าง?” เขาพบว่า ความ

คดิต่างๆ ทีม่กีารแลกเปลีย่นและทางซเูปอร์ไวเซอร์มคีวามเหน็ดด้ีวย

นัน้ มกัสามารถน�าไปปฏบิติัได้อย่างราบรืน่ทีห่น้างานเสมอ

ในตอนท้าย ผูเ้ขยีนมคี�าแนะน�า ซึง่นบัว่าเป็นประโยชน์ในการ

ผสานการท�างานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผู้เขียน 

กล่าวว่า “กระบวนการก่อนหน้าเราคือพระเจ้า กระบวนการถดัจากเรา

คอืลกูค้า” ด้วยเหตนุี ้ ในการท�างานของพนกังานทกุคน หากมีความ

ตระหนกัถึงบทบาท ความส�าคัญของแต่ละกระบวนการการผลติแล้ว 

พนักงานย่อมให้ความส�าคัญในการประสานงานร ่วมมือกับ

กระบวนการก่อนหน้า เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ขณะเดยีวกนักม็ี

ความตระหนกัทีจ่ะผลติผลผลติ ซึง่มคีณุภาพทีด่คีงเส้นคงวา เพือ่ส่ง

ต่อไปยังกระบวนการผลิตถัดไป หากพนกังานทกุคนในกระบวนการ

ผลติทัง้หมดมคีวามตระหนกัเช่นนี ้ สนิค้าย่อมมหีลกัประกนัทางด้าน

คุณภาพอย่างแน่นอน TPA
news

19TPA news

แกะรอยญี่ปุ่น

June 2012 ●  No. 186


