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จากฉบับที่แล้วต่อ

แล้วเขาก็พูดต่อไปว่า    
“...พวกทีพ่อรูปั้ญหา มกัหาทางหลบเลีย่งปัญหาเหล่าน้ัน หาก

พฤตกิรรมเช่นนีแ้พร่หลายไปทัว่องค์กรเมือ่ไร องค์กรนัน้กเ็หมอืนกบัได้
ตายไปแล้ว การทีม่ปัีญหาเกิดข้ึน นัน่เป็นหนทางน�าไปสูค่วามก้าวหน้า ดงั
นัน้ เราจงึควรต้อนรบัปัญหาทีเ่กิดข้ึน หากใครผูใ้ด เริม่เกิดความรู้สึกปิติ
ยินด ีทีส่ามารถค้นพบปัญหาด้วยตนเองได้ นัน่แหละเขาจะโตเป็นคนเตม็
ตวัจรงิๆ หากบคุลากรเช่นนัน้ มจี�านวนเพ่ิมมากข้ึนเท่าใด องค์กรกจ็ะเกดิ
ความคึกคัก บริษัทก็จะพัฒนาขยายตัวอย่างก้าวกระโดด บริษัทท่ีมี
วัฒนธรรมองค์กรซึง่ไม่หว่ันไหวกับความยากล�าบาก บรษัิทเช่นน้ันแหละ
จะแข็งแกร่ง...”        

การด�าเนนิการปฏิรปูอย่างจรงิจงัของโดะโค เช่นนี ้ ส่งผลกระตุน้
ให้เกดิความกระตอืรอืร้นในการปฏบิตังิานในหมูพ่นกังาน ผลประกอบการ
ของโตชบิา ปรบัปรงุดขีึน้อย่างรวดเรว็ ยอดขายในเดอืนกนัยายน 1966 
ซึง่มมีลูค่า 110,200 ล้านเยนนัน้ ปรบัเพ่ิมข้ึนเป็น 206,000 ล้านเยน หรือ
กว่าสองเท่าเมือ่เดอืน ม.ีค.1968 ทัง้นี ้ยอดรายได้และผลก�าไร เพิม่ขึน้แปด
ไตรมาส

นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท�างานแล้ว โดะโคยงัมองถงึอนาคตอกีร้อยปีของโตชบิา โดยเขาปวารณา
ตวัว่าจะเป็น “ผูห้ว่านเมลด็พันธ์ุส�าหรบัโตชบิาในอกีร้อยปีข้างหน้า” เขาได้

ผู้ฟ้ืนฟูกิจการสองบรษิทัขนาดยกัษ์จนสำาเรจ็ และ 

รบัภาระปฏริปูราชการของญีปุ่น่ ในวยัเกอืบ 90

จาก
ฉบบัทีแ่ล้วทิง้ท้ายไว้ที ่โดะโคได้รบัการทาบทามให้เข้าไปฟ้ืนฟู
กจิการของโตชบิา ในปี 1965 ซึง่สิง่แรกทีโ่ดะโคท�าคอื การ

ปฏิรูปจิตส�านึกของกรรมการบริษัท ฉบับนี้มาติดตามกันต่อไปว่าเขา
สามารถฟ้ืนฟกูจิการของสองบรษิทัขนาดยกัษ์จนส�าเรจ็ได้อย่างไร

สิง่หนึง่ซึง่โดะโคยดึมัน่กค็อื การไปดสูภาพจรงิ สถานทีจ่รงิ ด้วย
ตนเอง เขาเดนิทางไปทัว่ประเทศ เพือ่ไปพบและตรวจดคูวามเป็นจรงิของ
โรงงาน ส�านักงานขายและสาขาบริษัท ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า
สามสบิแห่ง เขาเชือ่ว่าการทีจ่ะสามารถเข้าใจสภาพทีแ่ท้จรงิของโตชบิา
นัน้ เขาต้องไปยงัสถานทีจ่รงิ พบปะพดูคยุและรบัรูป้ระเดน็ปัญหาต่างๆ 
ด้วยตวัเอง เขาเขยีนเกีย่วกบัเรือ่งนีต้อนหนึง่ว่า     

“ในการตรวจเยีย่มโรงงานและส�านกังานขายเหล่านี ้ ผมจะเดนิ
ทางในช่วงทีว่่างจากงานในส�านกังานใหญ่ แทบทกุครัง้ผมจะเดนิทางโดย
รถไฟเทีย่วกลางคนืและกลบัโดยรถไฟเทีย่วกลางคนืเช่นกนั ตอนนัน้ ผม
อายเุจด็สบิปีแล้ว แต่นบัว่าโชคดทีีส่ขุภาพของผมยังแข็งแรง จงึไม่เป็น
ภาระต่อร่างกายนกั”        

“... แท้จรงิแล้ว ผมกลบัมีความสขุกับการพบปะกับพนกังานตัง้แต่
ระดบับนถงึระดบัล่าง กับการได้มีโอกาสสนทนากับพนกังานทกุคน การ
เดนิทางไปเยีย่มโรงงานต่างๆ นี ้ท�าให้ผมรูค้วามจรงิซึง่น่าตกใจบางอย่าง 
นัน่คอื ในอดตีมบีางโรงงานซ่ึงอยู่ในคาวาซากิ ซ่ึงไม่ได้ห่างไกลจากโตเกยีว
เลย กย็งัไม่เคยมกีรรมการผูจั้ดการใหญ่เคยเดนิทางไปเย่ียมแม้แต่ครัง้
เดยีว พนกังานทีไ่ปพบต่างต้อนรบัผม โดยเรยีกผมว่า “คณุลงุ คณุลงุ” หลงั
จากนัน้ กม็บีางคนทีม่าเยีย่มผมถงึบ้านกม็”ี

ในการตรวจเยี่ยมโรงงานนั้น โดะโคมักจะเริ่มต้นทักทายด้วย
ค�าถามว่า “เป็นอย่างไร ไปได้ดไีหมละ?” ต่อจากนัน้ จะตามมาด้วยค�าถาม
ว่า “มปัีญหาอะไรบ้างหรอืเปล่า” เขามกัจะได้รบัค�าตอบกลบัมาท�านองว่า 
“อาจจะมปัีญหาจกุจกิบ้าง แต่ภาพรวมเป็นไปได้ด้วยดคีรบั” 

โดะโคมคีวามเหน็ว่า “...นีด่เูหมือนเป็นการพดูคยุแลกเปลีย่นที่
ปรกติธรรมดาแท้ๆ แต่ในมุมมองของผม เห็นว่าเป็นการท�างานแบบ
สมยอมกนั บรษิทัทีท่�างานในลกัษณะนีไ้ม่มหีรอกทีจ่ะอยูร่อดได้ สกัพักก็
จะเกดิปัญหา...” โดะโคเช่ือว่า มันไม่ใช่ “ไม่มีปัญหา” หากแต่พนกังาน
เหล่านัน้ “ไม่มกีระจติกระใจในการท�างาน จงึมองไม่เหน็ปัญหาต่างหาก”
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ผลกัดนัให้มกีารลงทนุในการพฒันาเทคโนโลย ีในสามธรุกจิทีส่�าคญั คอื 
คอมพิวเตอร์ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศ ในปัจจบุนั ธรุกจิทัง้สามด้านดงักล่าว นบัเป็นเสาหลกั
ส�าคญัในการค�า้จนุการพฒันาขยายตวัของโตชบิา

รับงานสำาคัญเพื่อประเทศชาติ ในวัยเกือบ 90 ปี

ในปี 1981 ขณะมีอายุ 85 ปี โดะโคตอบรบัค�าเชิญของรฐับาล
ขณะนั้นเพื่อเป็นประธานคณะท�างานเฉพาะกิจศึกษาการปฏิรูประบบ
ราชการ ในวาระเข้ารบัต�าแหน่งดงักล่าว โดะโคได้ขอค�าม่ันสญัญาจาก
รฐับาลไว้สีป่ระการ ดงันี้ 

1. นายกรฐัมนตรต้ีองมคีวามมุง่มัน่ในการปฏริปูระบบราชการ 
ท้ังนี ้โดยต้องน�าข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกจิฯไปปฏบิตัใิห้เป็นจริง

2.  ต้องมุง่ฟ้ืนฟกูารเงนิของประเทศ โดยต้องไม่ใช้วธิกีารเพิม่ภาษี
3.  ต้องขบัเคลือ่นการปฏริปู โดยต้องผนวกองค์กรบรหิารท้องถิน่

และส่วนกลางร่วมกนัปฏริปู
4.  ลดภาระขาดทนุของ 3K (ประกอบด้วยนโยบายของรฐัด้าน

ข้าว การรถไฟและการประกันสขุภาพ) ท�าการสะสางองค์กรอสิระและ
แปรรูปเป็นหน่วยงานเอกชน ยกเลิกกิจกรรมของรัฐที่แข่งขันกับเอกชน 
ทัง้นี ้เพือ่ใช้ประโยชน์จากพลงัของเอกชนให้เตม็ที่

สองปีต่อมาในปี 1983 โดะโค ก็ได้จัดท�าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการ
ปฏริปูของภาครฐั โดยได้น�าเสนอแนวทางการปฏิรปูทีส่�าคญัอันได้แก่ “การ
ฟื ้นฟูสถานภาพทางการเงินของรัฐโดยไม่เพิ่มภาษี” “การผลักดัน
รฐัวสิาหกจิสามแห่งให้เป็น เอกชน1” ในปี 1986 เขายงัเข้ารบัต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการเฉพาะกจิผลกัดนัการปฏริปูระบบราชการ

บทสรุป: สิ่งตอบแทนของการทำางานก็คือการ

ทำางานนั่นแหละ

โดะโคเป็นผูท้ีใ่ช้ชวีติอย่างสมถะเรยีบง่าย เขาเคยกล่าวถงึแนวคดิ
ของตวัเองว่า “ปัจเจกชนนัน้พงึมีชีวติทีเ่รยีบง่าย แต่สงัคมนัน้ควรมัง่คง
สมบรูณ์” ชวีติความเป็นอยู่ของเขานัน้ กล่าวได้ว่า สมถะ ราบเรยีบกว่า
สามญัชนทัว่ไปเสยีอกี  แม้ยามเมือ่เขาเป็นประธานของเคอดินัเรน อนัเป็น
องค์กรส�าคญัทีส่ดุของภาคเอกชน ในการเดนิทางไปท�างาน แทนทีเ่ขาจะ
ใช้รถประจ�าต�าแหน่ง เขากลบันัง่รถเมล์และรถไฟฟ้าแทน

แม้เมือ่ครัง้ทีต่�ารวจไปทีบ้่านของเขา เพือ่สบืสวนในคดีการทุจริต
อตุสาหกรรมต่อเรอื เมือ่สอบถามจากภรรยาซึง่อยู่ในบ้าน ก็ได้รับค�าตอบ
ว่าโดะโคก�าลงัจะกลบัมา เจ้าหน้าทีซ่ึง่รออยู่ มองดสูภาพในบ้าน กรู้็สึกว่า
สมถะมาก เมือ่เทยีบกับต�าแหน่งงานทีร่บัผดิชอบอยู่ สกัพักเขากเ็ห็นโดะ
โคเดนิลงจากรถเมล์มาทีบ้่าน เจ้าหน้าทีค่นนัน้ เมือ่เหน็ภาพนัน้ กบ็อกกบั
ตนเองว่า โดะโคเป็นผูบ้รสิทุธ์ิแน่นอน

ก่อนจะจบการแนะน�าชีวิตของซามูไรคนส�าคัญในยุคหลัง
สงครามโลกผูน้ี ้ขอน�าแนวคดิส�าคญัๆบางส่วนมาลงประกอบ เพือ่ให้ผู้อ่าน
ได้รูจ้กัเขามากขึน้ กบัทัง้เป็นข้อคดิส�าหรบัเกบ็ไว้ใช้ในการท�างานและด�ารง
ชวิีตต่อๆ ไป

“ความล้มเหลว หาใช่ความล้มเหลว หากควรมองว่าเป็นหนทาง
หนึง่ทีเ่ราต้องผ่าน เป็นประสบการณ์ทีต้่องประสบ คนเรานัน้ หากคดิว่า
ผดิพลาดไม่ได้ กจ็ะเกรง็ไปหมดทีจ่รงิแล้ว หาเป็นเช่นนัน้ไม่ การท�าผิด
พลาดนัน้ไม่เป็นไรเลย แม้ล้มเหลวกย็งัได้ แต่เราต้องน�าความผดิพลาดมา
ใช้เป็นปุย๋ เพ่ือให้เราเตบิโตย่ิงข้ึนกว่านัน้ เราต้องไม่ละทิง้ แล้วยอมแพ้ภาย
หลงัจากความผดิพลาดนัน้ๆ”

“ความสามารถของคนเราอาจเป็นเงื่อนไขซึ่งจ�าเป็น แต่ไม่ใช่
เงือ่นไขทีเ่พียงพอ เงือ่นไขเพียงพอ (ส�าหรบัความส�าเรจ็) ดงักล่าว ผมอยาก
เรยีกว่าคอืความมุง่มัน่ งานต่างๆ นัน้ ย่อมมคีวามยากล�าบาก มคีวามผิด
พลาดอยู่แน่นอน เมื่อประสบพบสิ่งเหล่านี้ การที่เราจะยืนหยัดท้าทาย
ความยากล�าบากและไม่ยอมแพ้ต่อความผดิพลาดล้มเหลว นัน่แหละคอื
ความมุง่มัน่ การทีเ่ราท�าไม่ได้นัน้ หาใช่เพราะความสามารถมไีม่เพยีงพอ 
แต่เป็นเพราะเรามคีวามมุง่มัน่ไม่เตม็ร้อยต่าหาก”

“สิง่ตอบแทนของการท�างานก็คอืการท�างานนัน่แหละ ความเช่ือม
โยงของค่าแรงกับการท�างานนัน้ อาจจะมข้ีอคดิแง่มมุต่างๆ มากมาย แต่
สิง่ทีส่�าคญัเหนอืกว่านัน้กค็อื ความจรงิทีว่่า ความปิตยินิดขีองคนเราน้ัน
ซือ้หาไม่ได้เพยีงแค่เงนิ ค่าแรงอาจช่วยลดความไม่พงึพอใจลงได้ แต่ไม่
สามารถเพ่ิมความพึงพอใจให้มากขึน้ สิง่ทีเ่พ่ิมความพึงพอใจได้น้ันกค็อื
งานที่ท�าอยู่นั่นแหละ ไม่ว่าเราจะท�างานอะไรอยู่ หากเป็นงานซึ่งเรา
สามารถสร้างสรรค์และด�าเนนิไปได้ด้วยตนเอง คนท�างานย่อมเกดิความ
พึงพอใจและกระตอืรอืร้นทีจ่ะท�า”

“การวางแผน”คอืความมุง่มัน่สูอ่นาคต ความมุง่มัน่สูอ่นาคตนัน้ 
คอืการก้าวกระโดดจากสภาพปัจจบุนั ย่อมเหมอืนเกนิก�าลงั และทัง้เป็น
สิง่ทีด่จูะไม่สามารถท�าให้เป็นจรงิได้หากเป็นอะไรสิง่ซึง่ต่อเนือ่งจากสภาพ
ปัจจุบันดูแล้วมีเหตุผล สามารถท�าให้เกิดเป็นจริงได้แล้วละก็“การ
วางแผน” เช่นนัน้น่าเพียงเรยีกว่า “ก�าหนดการ” จะถกูต้องกว่าส�าหรับ “การ
วางแผน” ซึง่แสดงถึงความมุง่มัน่สูอ่นาคตนัน้ตวัของเราเองจะต้องมแีรง
ดลใจทีจ่ะแบกรบัความยากล�าบากทีจ่ะท้าทายความยากล�าบากและท่ีจะ
เอาชนะความยากล�าบากนัน้

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

1  ได้แก่ การรถไฟญีปุ่น่ องค์การยาสบูญีปุ่น่ และ องค์การโทรศัพท์ญ่ีปุน่
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