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“ถ้้าต้้องการผล 1 ปีี ให้้ปีลูกข้้าว ถ้้าต้้องการผล 10 ปีี 

ให้้ปีลูกไม้้ยืืนต้้น ถ้้าต้้องการผล 100 ปีี ให้้ ปีลูกคน”

เดือนก้รก้ฎาคม 2540 หรือ 25 ปีก้่อน ประเที่ศัไที่ยเป็นจุด

เริ�มต้นวัิก้ฤตเศัรษฐ์ก้ิจครั�งใหญ่ ลามไปยังอีก้หลายประเที่ศัอื�นใน

เอเชีย ช่วังเวัลานั�นมีบ้ริษัที่ต่าง ๆ ล้มหายตายจาก้ไปเป็นจำนวัน

มาก้ เรียก้ก้ันในครั�งนั�นวั่า วิกฤตต้มยำกุ้ง

โตโยต�า	และวิกฤตต�มยำากุ�ง

ตัวัผ่มเองในตอนนั�นเป็นพิ่นัก้งานโตโยต้า แผ่นก้วัางแผ่น 

และควับ้คุมก้ารผ่ลิต เริ�มเข้า้ที่ำงานในจังหวัะทีี่�ตลาดรถยนต์โตข้ึ�น

อย่างรวัดเร็วั ยอดขายโตขึ�นเท่าตัวในเวลาแค่ 4 ปี 

บ้ริษัที่เพิิ่�มก้ำลังก้ารผ่ลิตในโรงงานเดิม และเปิดโรงงาน

ใหม่ เปิดตัวัรุ่นใหม่ Soluna ที�ประสบ้ความสำเร็จอย่างมาก

ยอดจอง 3 วันัแรก้ เท่ี่าก้บั้ก้ำลงัก้ารผ่ลิตครึ�งป ีโรงงานเดนิหน้าผ่ลติ

เต็มก้ำลัง แผ่นก้ารผ่ลิตสู่่งสูุ่ด ข้ึ�นไปถึงเดือนละเก้ือบ้ 5,000 คัน

หลังจาก้ค่าเงินบ้าที่ลอยตัวั พิ่ิษเศัรษฐ์ก้ิจสู่่งผ่ลให้ ตลาด

รถึยนต์ทรุดฮวบ้ โรงงานปรับ้ลดยอดก้ารผ่ลิตไม่ที่ันก้ับ้ยอดข้าย

ข้าลง ที่ั�งโรงงาน และผ่่้แที่นจำหน่าย เกิด Stock จุกกันไปหมด 

เข้้าต้นปี 2541 โรงงานปรับ้แผ่นผ่ลิต เหลือเพิ่ียงประมาณ์ 

500 คัน ผลิตแค่ 10% ข้องก้ำลังก้ารผ่ลิตที่ี�เคยที่ำ ภายในเวัลา

ไม่ถึงหนึ�งปี !

“คนคอ่ทรพัยากรที�สำคญัที�สดุขององคก์ร” คงไม่มใีคร 

ปฏิิเสู่ธุในหลัก้ก้าร แต่เมื�อด่ ภาคปฏิิบ้ัติ แล้วั ก้็ชวันให้คิดวั่า 

เป็นเพิ่ียงคำพิ่่ดสู่วัย ๆ เที่่านั�นหรือเปล่า

เมื�อผ่ลประก้อบ้ก้ารแย่ องค์ก้รไม่น้อยโดยเฉพิ่าะใน

ประเที่ศัตะวัันตก้ การปลดพนักงาน มัก้เป็นสู่ิ�งแรก้ ๆ ที่ี�ที่ำ และ

ราคาหุ้นก็้ดีดขึ้�นในหลายก้รณี์ โดยมองว่ัาเป็นควัามก้ล้าหาญใน

ก้ารตัดสู่ินใจข้องผ่่้บ้ริหาร

ก้ารปรับ้งบ้บุ้คลาก้รนั�นที่ำได้ง่าย สร้างตัวเลขการเงินที� 

ดขีึ�นได้ ในเวัลาไมน่าน ผ้่่บ้รหิารไมน้่อย มวีัาระในตำแหนง่ที่ี�ชัดเจน 

ไม่ก้ี�ปี ก้ารลงทีุ่นอะไรก้็ตามที่ี�สู่่งผ่ลดีในเวัลาไก้ล ๆ มีแนวัโน้มวั่า 

ข้อเอาไวั้ก้่อน เน้นกิจกรรมที�เห็นผลระยะสั�นมากกว่า

ก้ลับ้มาทีี่�โรงงานในช่วังนั�น บ้รรยากาศไม่ดีเอาเสียเลย 

ยก้เลิก้ก้ะก้ลางคืน หยุด O.T. ทัี่�งหมด ที่ำงานเหลือสู่ัปดาห์ละ 

3 วันั ลดควัามเร็วัสู่ายพิ่านก้ารผ่ลิตลง และที่ำงานไม่เต็ม 8 ชั�วัโมง

ในบ้างวัันด้วัย 

วิิกฤตต้มยำำาก้้ง	Toyota	Way

และทรัพยำากรสำำาคััญท่�สำ้ด

ขององคั์กร
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ข้่าวัคราวัโดยรวัมมีแต่เรื�องเชิงลบ้ บ้ริษัที่งดก้ารลงทุี่น

ที่ั�งหมด เก้ิดข้่าวัลือต่าง ๆ ที่ั�งผ่ลประก้อบ้ก้ารข้าดทีุ่น สู่ภาพิ่คล่อง 

มีปัญหา จนลามถึงเรื�องบ้ริษัที่เลี�ยงพิ่นัก้งานต่อไปไม่ไหวัแล้วั 

ขวัญกำลังใจในการทำงาน ตก้ต�ำลงอย่างมาก้

เหตุก้ารณ์์สู่ำคัญ ที่ี�ฉุดบ้รรยาก้าศัให้ก้ลับ้ฟั้�นข้ึ�นคือ 

ผ่่้บ้ริหารระดับ้สู่่ง เรียกประชุ้มพนักงานทั�วทั�งบ้ริษัท สืู่�อสู่าร 

ข้้อเที่็จจริง ควัามยาก้ลำบ้าก้ที่ี�ก้ำลังเผ่ชิญอย่่

จาก้นั�นได้ประก้าศันโยบ้ายสู่ำคัญคือ บ้ริษัทยังคงมั�นใจ

ในเศรษฐกิจ “ระยะยาว” ข้องประเที่ศัไที่ย และเรียก้ร้องให้ 

ร่วัมก้ันฝึ�าคลื�นลมมรสูุ่มนี�ไปด้วัยก้ัน 

พิ่นัก้งานทุี่ก้คนต้องช่วัยกั้นรัดเข้็มขั้ด ลดต้นทุน ทีุ่ก้วัิถี

ที่าง เวัลาวั่างที่ี�มีข้อให้ช่วัยก้ัน พัฒนาปรับ้ปรุง ที่ั�งโรงงาน และ 

ตัวัพิ่นัก้งานเอง คือ ควัามร่้ และที่ัก้ษะในก้ารที่ำงาน

ผ่่้บ้ริหารระดับ้ก้ลางข้ึ�นไป ปรับ้ลดเงินเด่อนตัวเองลง 

เพิ่ื�อลดรายจ่ายให้บ้ริษัที่ สู่่วันพิ่นัก้งานที่ั�วัไป จะยังได้รับ้เงินเดือน

ตามปก้ติเหมือนเดิม เพิ่ื�อไม่ให้ได้รับ้ผ่ลก้ระที่บ้

ก้ารให้พิ่นัก้งานลาออก้ (Layoff) เป็นที่างเลือก้สุู่ดที่้าย

ที่ี�บ้ริษัที่จะที่ำ และยังไม่มีนโยบ้ายเช่นนั�น บ้ริษัที่ต้องก้ารรัก้ษา

พิ่นัก้งานที่ี�มีคุณ์ค่าไวั้ เมื�อใดที่ี�เศัรษฐ์ก้ิจก้ลับ้คืนฟั้�นข้ึ�นมา บ้ริษัท

จะมีความเข้มแข็ง และความพร้อมมากกว่าคู่แข่ง 

Toyota	Way

ในหลัก้ก้าร “วิัถีข้องโตโยต้า” นั�น หนึ�งในองค์ประก้อบ้

สู่ำคัญ คือ ก้ารที่ำธุุรก้ิจ และตัดสู่ินใจด้วัย “มุมมองระยะยาว” 

และ “ความยั�งย่น” 

คำข้ยายควัามในเรื�องนี� ผ่มข้อนำมาจาก้บ้ที่สู่ัมภาษณ์์ 

คุณ์ Kyoichi Tanada ประธุานบ้ริษัที่โตโยต้าประเที่ศัไที่ยคนก้่อน

เมื�อครั�งเก้ิดวัิก้ฤตต้มยำกุ้้ง บ้ริษัที่แม่ที่ี�ญี�ปุ�นแที่นที่ี�จะ

ถอยที่พัิ่ก้ารลงทุี่น แตท่ี่ำในที่ศิัที่างตรงก้นัข้า้ม คอื กลบั้เขา้มาช้ว่ย 

โดยเพิ�มการลงทุน เพิ่ื�อยก้ระดับ้ฐ์านก้ารผ่ลิตให้ได้คุณ์ภาพิ่ 

สู่่งออก้ไปที่ั�วัโลก้ได้ เพิ่ราะเชื�อมั�นในศััก้ยภาพิ่ระยะยาวัข้อง

ประเที่ศัไที่ย

“ภาวะขาดทุุน สองปีี สามปีี อดทุนได้ เพราะม่�นใจว่าใน 

ห้า้ปี ีสบิปี ีจะกลับ่มากำไรแนน่อน”  ระหวัา่งก้าร “อดที่น” สิู่�งทีี่�ตอ้ง

ที่ำคอื การพฒันาปรบั้ปรงุตนเองเร่�อย ๆ  อยา่งสม�ำเสมอ และ

ในสู่ถานก้ารณ์ที์ี่�ค่แ่ข่้งยี�หอ้อื�นไม่เพิิ่�มก้ารลงทุี่น จะยิ�งที่ำให้โตโยต้า 

รัก้ษาควัามเป็นผ่่้นำอุตสู่าหก้รรมได้ในระยะยาวั 

ข้้อเท็ี่จจริงนี� ผ่มมาเข้้าใจมาก้ยิ�งขึ้�น เมื�อได้เข้้าไปที่ำงาน

ในฝึ�ายวัางแผ่นก้ารข้าย ตัวเลขส่วนแบ่้งการตลาด ซึ่ึ�งเป็นตัวั 

ชี�วััด KPI หลัก้ข้องสู่ายงานก้ารตลาด ก้่อนเก้ิดวัิก้ฤตเศัรษฐ์ก้ิจ 

อย่่ที่ี�ไม่เก้ิน 28% มาโดยตลอด

หลงัวักิ้ฤต สว่นแบ้ง่คอ่ย ๆ  ขยบั้ขึ�นอยา่งตอ่เน่�อง ผ่า่น 

30% จนก้ระทัี่�งที่ะล ุ40% และขึ้�นสู่่งสู่ดุเปน็ประวัตักิ้ารณ์ ์ที่ี� 44.7% 

ในปี 2550 เป็นระยะเวัลา 10 ปีหลังก้ารลดค่าเงินบ้าที่

ใน Toyota Way มีหลัก้ก้ารข้้อหนึ�งคือ “Respect” คนก้ับ้

องค์ก้รยอมรับ้นับ้ถือก้ันและก้ัน 

องค์ก้รเคารพิ่ในควัามเป็นมนุษย์ข้องพิ่นัก้งาน โดยพิ่ัฒนา

ให้ที่ัก้ษะ และควัามร่้ พิ่นัก้งานเจริญเติบ้โตข้ึ�น เพิ่ราะตระหนัก้วั่า 

ความตกต�ำหร่อเติบ้โตขององค์กร มาจาก้พิ่นัก้งานทีุ่ก้คน

ในข้ณ์ะเดียวักั้น พนักงานก็จะทำงานด้วยความมุ่งมั�น

ตั�งใจ ให้ควัามร่วัมมือกั้บ้องค์ก้ร เพิ่ื�อนำไปสู่่่ผ่ลประก้อบ้ก้ารที่ี�ดี 

และก้ารเจริญเติบ้โต ผ่ลประโยชน์นี�จะย้อนก้ลับ้มาสู่่่พิ่นัก้งาน 

ล่ก้ค้า สู่ังคม และผ่่้มีสู่่วันได้เสู่ียอื�น ๆ

คำพิ่ด่เปดิบ้ที่ควัาม ผ่มนำมาจาก้คำก้ลา่วัข้องข้งจื�อ ที่ี�เนน้วัา่ 

ก้ารลงทุี่นในอะไรก็้ตาม ไม่สู่ำคัญเท่ี่าก้ารพัิ่ฒนาคน โดยเฉพิ่าะ

อย่างยิ�งเด็ก้ ๆ ที่ี�จะเจริญเติบ้โตเป็นก้ำลังให้ก้ับ้สู่ังคมในอนาคต 

ภาวัะมรสู่มุ COVID ที่ี�องคก์้รก้ำลงัเผ่ชญิอย่น่ี� จะผ่า่นไปใน

ที่ี�สูุ่ด องค์ก้รที่ี�อดที่นรอคอย เตรียมควัามพิ่ร้อมมาก้ก้วั่าค่่แข้่ง จะ

ก้้าวัก้ระโดดได้รวัดเร็วัก้วั่าค่่แข้่งเมื�อฟั้าเปิดอีก้ครั�ง

สู่ำหรับ้บ้ที่ควัามเพิ่ื�อระลึก้ถึงวัิก้ฤตต้มยำกุ้้งครั�งนี� อาจมี

สู่ว่ันที่บ้ที่วันก้นัวัา่ องคก์รปฏิิบ้ตักัิบ้ทรพัยากรที�ไดช้้่�อวา่สำคญั

ที�สุด อย่างไรบ้้างครับ้


