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จากฉบับที่แล้วต่อ

รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โมโนซุคุริ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศญี่ปุ่น

โมโนซุคุริของญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง

เมือ่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ทีส่อง ประเทศญีปุ่น่ทีแ่พ้สงคราม

ด้วยความบอบช�้า และความสูญเสียอย่างหนัก โดยที่ตามเมืองใหญ่ 

และเมอืงอตุสาหกรรมทัง้หลายทีอ่ยูท่างตอนใต้ รวมถงึเมอืงหลวง คอื 

โตเกียว ได้ถูกกองก�าลังของสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดจนเสียหายอย่าง

หนัก แต่ชาวญ่ีปุ่นที่มีระเบียบวินัย และความรู้สึกรักชาติสูงอยู่แล้ว

ไม่ได้เสยีขวญัไปเสยีหมด ประกอบกบัความสามารถทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีสะสมมาจนถึงจุดนั้น รวมถึงการรักษาคนเก่งทาง

ด้านน้ีไว้ในแนวหลังจึงท�าให้ญี่ปุ ่นมีขีดความสามารถที่จะฟื ้นฟู

ประเทศขึ้นมาใหม่ได้ 

การแพ้สงครามของญี่ปุ ่นแล้วร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม ่

ภายใต้การก�ากบัของสหรฐัอเมรกิาน้ันได้มีส่วนท่ีช่วยให้ประเทศญีปุ่น่

สามารถพัฒนาทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อมาในภายหลัง  

ยกตัวอย่าง การปฏิรูปที่ดินเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคก่อน

สงครามพยายามจะด�าเนนิการแต่กท็�าไม่ส�าเรจ็ เมือ่อยูใ่ต้อาณติัของ

สหรฐัอเมรกิากส็ามารถท�าได้ในเวลาอนัรวดเรว็ โดยการออกกฎหมาย

บังคับให้ผู้ถอืครองที่ดนิเดิมขายในราคาต�่าแก่รัฐบาล แล้วน�าไปขาย

ให้กบัเกษตรกรรายย่อยในราคาทีต่�า่ ท�าให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาส

ลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น และส่งผลถึงการกระจายรายได้ในสังคมที่ดี

ขึ้น นอกจากนั้น ในรัฐธรรมนูญยังรับรองสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน 

ท�าให้ความเหลี่ยมล�้าทางสังคมหมดไป โดยเฉพาะการจัดการกับ

อิทธิพลของกองทัพที่มีอยู่ก็มีส่วนท�าให้สังคมญี่ปุ่นมีความเท่าเทียม 

และเป็นประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยทีมี่การเลอืก

ตั้งมาจนถึงปัจจุบัน 

ในส่วนที่เกี่ยวกับโมโนซุคุรินั้น ในช่วงยุติสงครามใหม่ๆ 

สหรฐัฯ ได้ห้ามไม่ให้ประเทศญีปุ่น่ผลติสนิค้าบางประเภท เช่น รถยนต์

นั่ง แต่ภายหลังก็ยกเลิกประกาศห้ามนี้ไป ท�าให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่น

ที่สนใจด้านอุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้ว เริ่มท�าการพัฒนา และผลิต

รถยนต์ออกมา นอกจากรถยนต์นั่งซึ่งยังจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยใน

ช่วงนัน้ สินค้าทีเ่ป็นทีต้่องการมาก คือ เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านทัง้หลาย 

ตั้งแต่ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า และเตาไมโครเวฟ เป็นต้น สินค้า

เหล่านี้ ผู้ประกอบการญี่ปุ่นสามารถท�าการพัฒนา และผลิตเองได้

ทัง้หมด ซึง่มส่ีวนท�าให้เศรษฐกจิญีปุ่น่เตบิโตด้วยอตัราสองหลกัอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าสามสิบปี 

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประเทศญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจโตขึ้น
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

อย่างรวดเร็ว เป็นเพราะว่าภายในประเทศเองก็ต้องมีการพัฒนาระบ

สาธารณูปโภคตั้งแต่ทางรถไฟ ถนน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ

ระบบระบายน�้า เป็นต้น ในขณะเดียวกันสินค้าที่ผลิตก็มีคุณภาพ 

ดีขึ้นเป็นล�าดับ ท�าให้สามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้มาก 

ประกอบกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินเยนท่ีมีค่าต�่ามากเม่ือเทียบกับ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเอ้ือต่อการขยายการส่งออก ตาราง 1 แสดง

การเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามจนถึงก่อนฟอง 

สบู่แตก [3] และผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราที่มีต่อการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ

ตาราง 1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น

Year GDP in T Yen Exchange rate

1955 8.370 360 Yen to 1 $

1960 16.010 360

1965 32.866 360

1970 73.345 360

1975 148.327 297.26

1980 240.707 225.82

1985 323.541 236

1990 440.125 144.15

1995 493.272 122.78

2000 501.068 107.73

2005 502.905 110.01

การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจญี่ปุ ่นในช่วงหลัง

สงครามโลกจนถึงก่อนฟองสบู่แตกนั้น เป็นการเติบโตที่มีปัจจัยหลัก

มาจากการขยายตัวทางด้านการผลิต ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจัดว่าเป็น

ประเทศแรกในทวปีเอเซยีทีม่เีศรษฐกจิขยายตวัอย่างรวดเรว็จากการ

ผลิต เน่ืองจากการผลิตจะขยายตัวได้ดีนั้น จะต้องมีทั้งเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต ซึ่งโดย 

พื้นฐานแล้ว คือ ต้องมีคนท�างานที่มีคุณภาพ ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

ประเทศญีปุ่น่ประสบความส�าเรจ็ด้านการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

น้ัน เป็นเพราะการให้ความส�าคัญกับ “การสร้างคน” ตั้งแต่ยุคก่อน

สงครามแล้ว รัฐบาล และสังคมญี่ปุ่นโดยรวมให้ความส�าคัญสิ่งนี้มา

อย่างต่อเนื่องจนมีค�ากล่าวว่า “การสร้างชาติ คือ การสร้างคน” 

ประเทศญ่ีปุ่นประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างคน โดย

เน้นทั้งด้านวิชาการ และทางด้านทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อื่น 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยึดถือความเท่าเทียมกันของประชาชน 

ดังนั้น การจัดการศึกษาก็จะมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้ง

ประเทศ ท�าให้นักเรียนในต่างจังหวัดมีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนต่อใน

มหาวทิยาลยัดีๆ  ทัง้หลาย ซึง่เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้คนเก่งจาก

ท่ัวประเทศมาช่วยกันพัฒนาชาติได้ นอกจากนั้น ทางด้านทักษะใน

การท�างานร่วมกับคนอื่นนั้น ก็มีการอบรมบ่มเพาะเรื่องระเบียบวินัย 

การเคารพความคิดเห็นของคนอื่น การให้ความร่วมมือในการท�า

กิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และในสังคมแวดล้อม ความส�าเร็จใน

การปลูกฝังค่านิยมที่เป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และการไม่

เอารดัเอาเปรยีบกนันี ้ท�าให้สงัคมญีปุ่น่มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งเป็น

เวลายาวนาน ดังตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แสดงไว้ในตาราง 1 

เนือ่งจากการผลิตสินค้าในยุคหลังสงครามเป็นการผลติสนิค้า

คราวละจ�านวนมากๆ ดังนั้น บริบทของโมโนซุคุริในยุคหลังนี้จึง

เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน เพราะการผลิตสินค้าจ�านวนมากๆ ให้มี

คุณภาพดีเหมือนกันหมดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องการวิธีบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมาก นอกจากนัน้ คนทีท่�าการผลติจรงิๆ 

เช่น งานขึ้นรูป หรืองานประกอบนั้น ก็ท�าโดยคนงานที่หน้างานเป็น

ส่วนใหญ่ ไม่ใช่ช่างฝีมือปราณีตที่ท�าการผลิตทีละชิ้นอย่างละเมียด

ละไมอย่างในสมยัก่อน ในเงือ่นไขเช่นนี ้จะต้องมกีารก�าหนดขัน้ตอน

การท�างานทีล่ะเอยีด และชดัเจนเพือ่ให้คนท�างานทีห่น้างานสามารถ

ท�าได้อย่างถกูต้อง และมคีวามปลอดภยั นอกจากนัน้ เพือ่ให้การผลติ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนให้ต�่าลง การท�ากิจกรรมกลุ่ม

ย่อยเพื่อพัฒนาหน้างานก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได้ สิ่งที่กล่าวมานี้

จ�าเป็นต้องได้รับความเข้าใจ และความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมด นั่นคือ ต้องอาศัยความมีวินัยในการท�างาน ความรับผิดชอบ 

และความกระตือรือร้นที่ต้องการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา 

องค์กรทีจ่ะท�าสิง่เหล่านีไ้ด้ต้องมวีฒันธรรมองค์กรทีด่แีละเอือ้ต่อการ

ท�างานในลักษณะนี้ เนื่องจากชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กให้

ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดังนั้น  

เมื่อเข้าท�างานในสถานประกอบการจึงมีพื้นฐานที่ดีและสามารถ

ท�างานตามบริบทของโมโนซุคุริในสมัยใหม่ได้ 

ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า โมโนซุคุริในสมัยใหม่ที่มีการ

ผลติเป็นจ�านวนมากๆ นี ้ต้องอาศัยการท�างานของผูป้ฏบิติังานทีเ่ข้าใจ

และให้ความร่วมมือในการพัฒนางานเป็นอย่างดี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อ

เมื่อสถานประกอบการนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

         


