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โดะโค โตชิโอะ

ซามูไร

ผูฟ้ น้ื ฟูกจิ การสองบริษทั ขนาดยักษ์จนส�ำเร็จ และ
รับภาระปฏิรปู ราชการของญีป่ นุ่ ในวัยเกือบ 90

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

จาก

ฉบับทีแ่ ล้วทิง้ ท้ายไว้ที่ โดะโคได้รบั การทาบทามให้เข้าไปฟืน้ ฟู
กิจการของโตชิบา ในปี 1965 ซึง่ สิง่ แรกทีโ่ ดะโคท�ำคือ การ
ปฏิรูปจิตส�ำนึกของกรรมการบริษัท ฉบับนี้มาติดตามกันต่อไปว่าเขา
สามารถฟืน้ ฟูกจิ การของสองบริษทั ขนาดยักษ์จนส�ำเร็จได้อย่างไร
สิง่ หนึง่ ซึง่ โดะโคยึดมัน่ ก็คอื การไปดูสภาพจริง สถานทีจ่ ริง ด้วย
ตนเอง เขาเดินทางไปทัว่ ประเทศ เพือ่ ไปพบและตรวจดูความเป็นจริงของ
โรงงาน ส�ำนักงานขายและสาขาบริษัท ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า
สามสิบแห่ง เขาเชือ่ ว่าการทีจ่ ะสามารถเข้าใจสภาพทีแ่ ท้จริงของโตชิบา
นัน้ เขาต้องไปยังสถานทีจ่ ริง พบปะพูดคุยและรับรูป้ ระเด็นปัญหาต่างๆ
ด้วยตัวเอง เขาเขียนเกีย่ วกับเรือ่ งนีต้ อนหนึง่ ว่า
“ในการตรวจเยีย่ มโรงงานและส�ำนักงานขายเหล่านี้ ผมจะเดิน
ทางในช่วงทีว่ า่ งจากงานในส�ำนักงานใหญ่ แทบทุกครัง้ ผมจะเดินทางโดย
รถไฟเทีย่ วกลางคืนและกลับโดยรถไฟเทีย่ วกลางคืนเช่นกัน ตอนนัน้ ผม
อายุเจ็ดสิบปีแล้ว แต่นบั ว่าโชคดีทสี่ ขุ ภาพของผมยังแข็งแรง จึงไม่เป็น
ภาระต่อร่างกายนัก”
“... แท้จริงแล้ว ผมกลับมีความสุขกับการพบปะกับพนักงานตัง้ แต่
ระดับบนถึงระดับล่าง กับการได้มโี อกาสสนทนากับพนักงานทุกคน การ
เดินทางไปเยีย่ มโรงงานต่างๆ นี้ ท�ำให้ผมรูค้ วามจริงซึง่ น่าตกใจบางอย่าง
นัน่ คือ ในอดีตมีบางโรงงานซึง่ อยูใ่ นคาวาซากิ ซึง่ ไม่ได้หา่ งไกลจากโตเกียว
เลย ก็ยงั ไม่เคยมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เคยเดินทางไปเยีย่ มแม้แต่ครัง้
เดียว พนักงานทีไ่ ปพบต่างต้อนรับผม โดยเรียกผมว่า “คุณลุง คุณลุง” หลัง
จากนัน้ ก็มบี างคนทีม่ าเยีย่ มผมถึงบ้านก็ม”ี
ในการตรวจเยี่ยมโรงงานนั้น โดะโคมักจะเริ่มต้นทักทายด้วย
ค�ำถามว่า “เป็นอย่างไร ไปได้ดไี หมละ?” ต่อจากนัน้ จะตามมาด้วยค�ำถาม
ว่า “มีปญ
ั หาอะไรบ้างหรือเปล่า” เขามักจะได้รบั ค�ำตอบกลับมาท�ำนองว่า
“อาจจะมีปญ
ั หาจุกจิกบ้าง แต่ภาพรวมเป็นไปได้ดว้ ยดีครับ”
โดะโคมีความเห็นว่า “...นีด่ เู หมือนเป็นการพูดคุยแลกเปลีย่ นที่
ปรกติธรรมดาแท้ๆ แต่ในมุมมองของผม เห็นว่าเป็นการท�ำงานแบบ
สมยอมกัน บริษทั ทีท่ ำ� งานในลักษณะนีไ้ ม่มหี รอกทีจ่ ะอยูร่ อดได้ สักพักก็
จะเกิดปัญหา...” โดะโคเชือ่ ว่า มันไม่ใช่ “ไม่มปี ญ
ั หา” หากแต่พนักงาน
เหล่านัน้ “ไม่มกี ระจิตกระใจในการท�ำงาน จึงมองไม่เห็นปัญหาต่างหาก”
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แล้วเขาก็พดู ต่อไปว่า
“...พวกทีพ่ อรูป้ ญ
ั หา มักหาทางหลบเลีย่ งปัญหาเหล่านัน้ หาก
พฤติกรรมเช่นนีแ้ พร่หลายไปทัว่ องค์กรเมือ่ ไร องค์กรนัน้ ก็เหมือนกับได้
ตายไปแล้ว การทีม่ ปี ญ
ั หาเกิดขึน้ นัน่ เป็นหนทางน�ำไปสูค่ วามก้าวหน้า ดัง
นัน้ เราจึงควรต้อนรับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หากใครผูใ้ ด เริม่ เกิดความรูส้ กึ ปิติ
ยินดี ทีส่ ามารถค้นพบปัญหาด้วยตนเองได้ นัน่ แหละเขาจะโตเป็นคนเต็ม
ตัวจริงๆ หากบุคลากรเช่นนัน้ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ เท่าใด องค์กรก็จะเกิด
ความคึกคัก บริษัทก็จะพัฒนาขยายตัวอย่างก้าวกระโดด บริษัทที่มี
วัฒนธรรมองค์กรซึง่ ไม่หวัน่ ไหวกับความยากล�ำบาก บริษทั เช่นนัน้ แหละ
จะแข็งแกร่ง...”
การด�ำเนินการปฏิรปู อย่างจริงจังของโดะโค เช่นนี้ ส่งผลกระตุน้
ให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ านในหมูพ่ นักงาน ผลประกอบการ
ของโตชิบา ปรับปรุงดีขนึ้ อย่างรวดเร็ว ยอดขายในเดือนกันยายน 1966
ซึง่ มีมลู ค่า 110,200 ล้านเยนนัน้ ปรับเพิม่ ขึน้ เป็น 206,000 ล้านเยน หรือ
กว่าสองเท่าเมือ่ เดือน มี.ค.1968 ทัง้ นี้ ยอดรายได้และผลก�ำไร เพิม่ ขึน้ แปด
ไตรมาส
นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท�ำงานแล้ว โดะโคยังมองถึงอนาคตอีกร้อยปีของโตชิบา โดยเขาปวารณา
ตัวว่าจะเป็น “ผูห้ ว่านเมล็ดพันธุส์ ำ� หรับโตชิบาในอีกร้อยปีขา้ งหน้า” เขาได้
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ผลักดันให้มกี ารลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี ในสามธุรกิจทีส่ ำ� คัญ คือ
คอมพิวเตอร์ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ในปัจจุบนั ธุรกิจทัง้ สามด้านดังกล่าว นับเป็นเสาหลัก
ส�ำคัญในการค�ำ้ จุนการพัฒนาขยายตัวของโตชิบา

รับงานสำ�คัญเพื่อประเทศชาติ ในวัยเกือบ 90 ปี

ในปี 1981 ขณะมีอายุ 85 ปี โดะโคตอบรับค�ำเชิญของรัฐบาล
ขณะนั้นเพื่อเป็นประธานคณะท�ำงานเฉพาะกิจศึกษาการปฏิรูประบบ
ราชการ ในวาระเข้ารับต�ำแหน่งดังกล่าว โดะโคได้ขอค�ำมัน่ สัญญาจาก
รัฐบาลไว้สปี่ ระการ ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรีตอ้ งมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิรปู ระบบราชการ
ทัง้ นี้ โดยต้องน�ำข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นจริง
2. ต้องมุง่ ฟืน้ ฟูการเงินของประเทศ โดยต้องไม่ใช้วธิ กี ารเพิม่ ภาษี
3. ต้องขับเคลือ่ นการปฏิรปู โดยต้องผนวกองค์กรบริหารท้องถิน่
และส่วนกลางร่วมกันปฏิรปู
4. ลดภาระขาดทุนของ 3K (ประกอบด้วยนโยบายของรัฐด้าน
ข้าว การรถไฟและการประกันสุขภาพ) ท�ำการสะสางองค์กรอิสระและ
แปรรูปเป็นหน่วยงานเอกชน ยกเลิกกิจกรรมของรัฐที่แข่งขันกับเอกชน
ทัง้ นี้ เพือ่ ใช้ประโยชน์จากพลังของเอกชนให้เต็มที่
สองปีตอ่ มาในปี 1983 โดะโค ก็ได้จดั ท�ำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการ
ปฏิรปู ของภาครัฐ โดยได้นำ� เสนอแนวทางการปฏิรปู ทีส่ ำ� คัญอันได้แก่ “การ
ฟื้นฟูสถานภาพทางการเงินของรัฐ โดยไม่เพิ่ม ภาษี” “การผลักดัน
รัฐวิสาหกิจสามแห่งให้เป็น เอกชน1” ในปี 1986 เขายังเข้ารับต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจผลักดันการปฏิรปู ระบบราชการ

บทสรุป: สิ่งตอบแทนของการทำ�งานก็คือการ
ทำ�งานนั่นแหละ

โดะโคเป็นผูท้ ใี่ ช้ชวี ติ อย่างสมถะเรียบง่าย เขาเคยกล่าวถึงแนวคิด
ของตัวเองว่า “ปัจเจกชนนัน้ พึงมีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย แต่สงั คมนัน้ ควรมัง่ คง
สมบูรณ์” ชีวติ ความเป็นอยูข่ องเขานัน้ กล่าวได้วา่ สมถะ ราบเรียบกว่า
สามัญชนทัว่ ไปเสียอีก แม้ยามเมือ่ เขาเป็นประธานของเคอิดนั เรน อันเป็น
องค์กรส�ำคัญทีส่ ดุ ของภาคเอกชน ในการเดินทางไปท�ำงาน แทนทีเ่ ขาจะ
ใช้รถประจ�ำต�ำแหน่ง เขากลับนัง่ รถเมล์และรถไฟฟ้าแทน
1

แม้เมือ่ ครัง้ ทีต่ ำ� รวจไปทีบ่ า้ นของเขา เพือ่ สืบสวนในคดีการทุจริต
อุตสาหกรรมต่อเรือ เมือ่ สอบถามจากภรรยาซึง่ อยูใ่ นบ้าน ก็ได้รบั ค�ำตอบ
ว่าโดะโคก�ำลังจะกลับมา เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ รออยู่ มองดูสภาพในบ้าน ก็รสู้ กึ ว่า
สมถะมาก เมือ่ เทียบกับต�ำแหน่งงานทีร่ บั ผิดชอบอยู่ สักพักเขาก็เห็นโดะ
โคเดินลงจากรถเมล์มาทีบ่ า้ น เจ้าหน้าทีค่ นนัน้ เมือ่ เห็นภาพนัน้ ก็บอกกับ
ตนเองว่า โดะโคเป็นผูบ้ ริสทุ ธิแ์ น่นอน
ก่ อ นจะจบการแนะน� ำ ชี วิ ต ของซามู ไ รคนส� ำ คั ญ ในยุ ค หลั ง
สงครามโลกผูน้ ี้ ขอน�ำแนวคิดส�ำคัญๆบางส่วนมาลงประกอบ เพือ่ ให้ผอู้ า่ น
ได้รจู้ กั เขามากขึน้ กับทัง้ เป็นข้อคิดส�ำหรับเก็บไว้ใช้ในการท�ำงานและด�ำรง
ชีวติ ต่อๆ ไป
“ความล้มเหลว หาใช่ความล้มเหลว หากควรมองว่าเป็นหนทาง
หนึง่ ทีเ่ ราต้องผ่าน เป็นประสบการณ์ทตี่ อ้ งประสบ คนเรานัน้ หากคิดว่า
ผิดพลาดไม่ได้ ก็จะเกร็งไปหมดทีจ่ ริงแล้ว หาเป็นเช่นนัน้ ไม่ การท�ำผิด
พลาดนัน้ ไม่เป็นไรเลย แม้ลม้ เหลวก็ยงั ได้ แต่เราต้องน�ำความผิดพลาดมา
ใช้เป็นปุย๋ เพือ่ ให้เราเติบโตยิง่ ขึน้ กว่านัน้ เราต้องไม่ละทิง้ แล้วยอมแพ้ภาย
หลังจากความผิดพลาดนัน้ ๆ”
“ความสามารถของคนเราอาจเป็นเงื่อนไขซึ่งจ�ำเป็น แต่ไม่ใช่
เงือ่ นไขทีเ่ พียงพอ เงือ่ นไขเพียงพอ (ส�ำหรับความส�ำเร็จ) ดังกล่าว ผมอยาก
เรียกว่าคือความมุง่ มัน่ งานต่างๆ นัน้ ย่อมมีความยากล�ำบาก มีความผิด
พลาดอยู่แน่นอน เมื่อประสบพบสิ่งเหล่านี้ การที่เราจะยืนหยัดท้าทาย
ความยากล�ำบากและไม่ยอมแพ้ตอ่ ความผิดพลาดล้มเหลว นัน่ แหละคือ
ความมุง่ มัน่ การทีเ่ ราท�ำไม่ได้นนั้ หาใช่เพราะความสามารถมีไม่เพียงพอ
แต่เป็นเพราะเรามีความมุง่ มัน่ ไม่เต็มร้อยต่าหาก”
“สิง่ ตอบแทนของการท�ำงานก็คอื การท�ำงานนัน่ แหละ ความเชือ่ ม
โยงของค่าแรงกับการท�ำงานนัน้ อาจจะมีขอ้ คิดแง่มมุ ต่างๆ มากมาย แต่
สิง่ ทีส่ ำ� คัญเหนือกว่านัน้ ก็คอื ความจริงทีว่ า่ ความปิตยิ นิ ดีของคนเรานัน้
ซือ้ หาไม่ได้เพียงแค่เงิน ค่าแรงอาจช่วยลดความไม่พงึ พอใจลงได้ แต่ไม่
สามารถเพิม่ ความพึงพอใจให้มากขึน้ สิง่ ทีเ่ พิม่ ความพึงพอใจได้นนั้ ก็คอื
งานที่ท�ำอยู่นั่นแหละ ไม่ว่าเราจะท�ำงานอะไรอยู่ หากเป็นงานซึ่งเรา
สามารถสร้างสรรค์และด�ำเนินไปได้ดว้ ยตนเอง คนท�ำงานย่อมเกิดความ
พึงพอใจและกระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำ”
“การวางแผน”คือความมุง่ มัน่ สูอ่ นาคต ความมุง่ มัน่ สูอ่ นาคตนัน้
คือการก้าวกระโดดจากสภาพปัจจุบนั ย่อมเหมือนเกินก�ำลัง และทัง้ เป็น
สิง่ ทีด่ จู ะไม่สามารถท�ำให้เป็นจริงได้หากเป็นอะไรสิง่ ซึง่ ต่อเนือ่ งจากสภาพ
ปัจจุบันดูแล้วมีเหตุผล สามารถท�ำให้เกิดเป็นจริงได้แล้วละก็“การ
วางแผน” เช่นนัน้ น่าเพียงเรียกว่า “ก�ำหนดการ” จะถูกต้องกว่าส�ำหรับ “การ
วางแผน” ซึง่ แสดงถึงความมุง่ มัน่ สูอ่ นาคตนัน้ ตัวของเราเองจะต้องมีแรง
ดลใจทีจ่ ะแบกรับความยากล�ำบากทีจ่ ะท้าทายความยากล�ำบากและทีจ่ ะ
เอาชนะความยากล�ำบากนัน้ TPA
news
เอกสารประกอบ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%85%89%E6%95%8F
%E5%A4%AB
http://www2s.biglobe.ne.jp/%257Enippon/jogbd_h14/jog234.html
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