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ประสิทธิภาพของทีมงานเกิดจากทีส่ มาชิกทุกๆ คนมีสว่ นร่วมในการผลักดันผลการท�ำงานของทีมงานไปสูค่ วาม ส�ำเร็จ ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกทุกคน โดยการท�ำงานเป็นทีมที่ดีจะต้องมีวัฒนธรรมการท�ำงานเป็นสิ่งหล่อหลอมการท�ำงานร่วม
กัน ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่สังเกตได้ว่าวัฒนธรรมการท�ำงานเป็นทีมงานของวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จของการท�ำงาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทีมงานที่มีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวในการท�ำงานร่วมกัน รวมถึงความรับผิดชอบ การพัฒนา
ทีมงานเพื่อการแข่งขัน การสร้างความสัมพันธ์และการมีทัศนคติและความเชื่อในการทีมงาน เป็นต้น

Abstract

The teamwork efficiency will be created by members of the team. They usually push their efforts and motivation to
achieve the goal. In order to achieve the goal, teamwork needs to have a good cultural teamwork, which will simulate all
members to be a good teammember. The best practice of teamwork culture is Japanese Teamwork culture because it can
represent the success of the teamwork efficiency. The homogeneous team; teamwork responsibility; competitive teamwork
development; teamwork relationships; and attitude and beliefs in teamwork as well as included in the good teamwork.

บทน�ำ

วัฒนธรรมการท�ำงานในองค์การถือว่าเป็นบทบาทส�ำคัญในการที่จะท�ำให้พนักงานสามารถทราบบทบาทการท�ำงานของตนเอง
อย่างชัดเจนในบริบทขององค์การทีพ่ นักงานได้ท�ำงานอยู่ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการท�ำงานของตนเอง หรือการท�ำงานทีจ่ ะต้องมีการประสาน
งานกับผูอ้ นื่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการท�ำงานร่วมกัน ในแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะมีลกั ษณะของวัฒนธรรมการท�ำงานทีแ่ ตกต่าง
กัน แต่สงิ่ ทีจ่ ะท�ำให้วฒั นธรรมการท�ำงานมีความเข้มแข็งจะต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจการท�ำงานเป็นทีมงานทีท่ กุ ๆ คนมีสว่ นในการช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันท�ำให้องค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมการท�ำงานเป็นทีมของวัฒนธรรมแบบ
ญีป่ นุ่ ในองค์กรธุรกิจ ทัง้ นีก้ ารท�ำงานร่วมกันของพนักงานญีป่ นุ่ มักให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมงานและความจงรักภักดีกบั
องค์การที่พนักงานได้ท�ำงานอยู่ จากการศึกษาของ Bragoli (1998) พบว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นแตกต่างกับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก โดย
ความส�ำคัญของการท�ำงานของชาติตะวันตกจะให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของความเหนือกว่าของบุคคล เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ การช่วยเหลือกันภายในทีมงานและให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของพนักงานทุกๆ คนมากกว่าการให้ความส�ำคัญกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hearn (1994) ที่กล่าวว่าการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมในการ
ท�ำงานที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการมีทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงาน คุณธรรม ความเคารพต่อระบบอาวุโสและการมีส่วนร่วมกัน
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การท�ำงานของพนักงานญี่ปุ่นมีหลักในการท�ำงาน โดย
อาศัยแนวคิดของความหมายของค�ำทีส่ ร้างความรูส้ กึ ในการท�ำงาน
ร่วมกัน ทั้งนี้ความหมายของค�ำเช่นค�ำว่า “Kanban” ที่หมายถึง
รหัส (Signal) เป็นแนวคิดของการท�ำงานเป็นทีม โดยอาศัยการ
ส่งสัญญาณจากทีมงานในระดับล่างขององค์การ ส่งสัญญาณเกีย่ ว
กับการควบคุมคุณภาพและผลประโยชน์ทมี่ ตี อ่ องค์การ (Mason &
Parks, 1999) และค�ำว่า “Ba” ทีห่ มายถึงพืน้ ทีห่ รือสถานที่ (Place)
เป็นแนวคิดของการแบ่งปันบันพื้นที่หรือสถานที่ของพนักงานเมื่อ
ท�ำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(Nonaka & Noboru, 1989)
การศึกษาของ Cummings (1980) เกี่ยวกับการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในระดับปฏิบัติการพบว่าทีมงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการชาวญี่ปุ่นจะให้ความส�ำคัญกับทีม
งานและมีพฤติกรรมการให้ความส�ำคัญกับกลุม่ เมือ่ ท�ำงานร่วมกัน
นอกจากนี้จากแนวคิดของ Aoki (1984) กล่าวว่า การกระตุ้นให้
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารชาวญีป่ นุ่ ของบริษทั ญีป่ นุ่ ให้มคี วามรับผิด
ชอบและเห็นความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีม เป็นหัวใจส�ำคัญที่
ควรมีอยู่ในใจของพนักงานและจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าพนักงาน
ระดับปฏิบัติการเหล่านั้นได้มีโอกาสน�ำไปใช้กับต่างวัฒนธรรม
การท�ำงานในประเทศอื่นๆ เพราะจะท�ำให้ประสิทธิภาพโดยรวม
ขององค์การเกิดขึ้น การให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีมของ
พนักงานญี่ปุ่นในต่างประเทศตามการศึกษาของ Ziegler (1981)
นั้น พบว่า บริษัทญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีมในรูป
แบบต่างๆ ที่จะสามารถน�ำไปใช้ได้ในต่างประเทศที่มีวัฒนธรรม
การท�ำงานแตกต่างกัน ซึง่ Ziegler กล่าวถึงรูปแบบของการท�ำงาน
เป็นทีมที่บริษัทญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญ ได้แก่
1. ที ม งานที่ มี ค วามเป็ น เอกภาพ (Homogeneous
Teams)
ทีมงานที่มีความเป็นเอกภาพเป็นทีมงานที่ให้ความ
ส�ำคัญกับสมาชิกภายในทีมงานเท่าๆ กัน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น
วรรณะ ตลอดทั้งมีการส่งเสริมการรับรู้ การตีความ และการ
ประเมินที่อาศัยการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและตัดสิน
ใจร่วมกัน เช่น ทีมงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท
โตโยต้าในประเทศไทยที่มีการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในการท�ำงาน ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากบริษทั โตโยต้าแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้คุณภาพตลอดทั้งความสามัคคี
ที่จะเกิดขึ้นในการท�ำงานมีมากขึ้น
2. ทีมงานที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Taken Teams)
ทีมงานที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มเป็นการรวบรวมสมาชิก
ภายในทีมงานที่เหมือนกัน เช่น เพศ ประสบการณ์ ความรู้ความ
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สามารถ เป็นต้น จากการศึกษาของ Watson และ Michaelson
(1998) กล่าวว่า บริษัทญี่ปุ่นที่มีการลงทุนและด�ำเนินธุรกิจในต่าง
ประเทศจะให้ความส�ำคัญกับทีมงานที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มค่อน
ข้างสูง โดยจะให้ความส�ำคัญกับทีมงานทีเ่ ป็นเพศชาย โดยมีความ
เชื่อว่าภาวการณ์ตัดสินใจของกลุ่มและเข้าใจสถานการณ์จะดีกว่า
พนักงานเพศหญิง ดังนัน้ เป็นทีส่ งั เกตได้วา่ มีพนักงานเพศชายชาว
ญีป่ นุ่ เติบโตทางด้านต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานในต่างประเทศค่อนข้าง
มาก
3. ทีมงานแบบผสมผสานวัฒนธรรม (Bicultural Teams)
ในปัจจุบนั พบว่ามีการลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศมากขึ้น (Brislin, 1981) ทั้งนี้การลงทุนและการด�ำเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศควรให้ความส�ำคัญกับการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมการท�ำงานให้อยู่ในระดับของความเป็นไปได้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน Simard และ Taylor (1973) กล่าวว่า การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมการท�ำงานจะเป็นไปได้ดีถ้าหากว่า
วัฒนธรรมการท�ำงานที่มีการผสมผสานกันมีลักษณะเหมือนกัน
หรือคล้ายกัน เช่น พนักงานในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จะมีแนวโน้มในการทีจ่ ะยอมรับวัฒนธรรมการท�ำงานแบบญีป่ นุ่
เป็นต้น แต่ถา้ หากว่าวัฒนธรรมการท�ำงานมีความแตกต่างกัน เช่น
บริษัทอเมริกันที่ต้องการด�ำเนินธุรกิจในประเทศแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ควรให้ความส�ำคัญในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับ
พนักงานในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งในการท�ำงานร่วมกัน
4. ทีมงานแบบวัฒนธรรมหลากหลาย (Multicultural
Teams)
ทีมงานแบบวัฒนธรรมหลากหลายเป็นวัฒนธรรมการ
ท�ำงานที่มีหลากหลายวัฒนธรรมการท�ำงานผสมรวมกัน ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามมา แต่เป็นที่ได้เปรียบ
ของบริษทั ญีป่ นุ่ ทีส่ ามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศใน
แถบเอเชียได้เป็นอย่างดี อันเนือ่ งมาจากการมีวฒั นธรรมทีเ่ หมือน
กันและคล้ายกันในประเทศแถบเอเชีย และสามารถสร้างศักยภาพ
และความร่วมมือในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศในแถบ
เอเชียได้เป็นอย่างดี ซึ่งสังเกตได้ว่ามีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นได้
ไปประกอบธุรกิจในประเทศในแถบเอเชียเป็นจ�ำนวนมาก (Fisher,
1980) นอกจากนี้การท�ำงานเป็นทีมของพนักงานญี่ปุ่นจะมีหลัก
การและน�ำเทคนิคการบริหารที่สามารถท�ำให้พนักงานชาวญี่ปุ่น
สามารถท�ำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Caves และ Uekusa
(1976) กล่าวว่าพนักงานชาวญี่ปุ่นจะมีหลักการของกลุ่มที่มี
การร่วมมือกัน (Corporate Group or Keiretsu) โดยพนักงานชาว
ญีป่ นุ่ ทุกๆ คนจะต้องมีหลักการดังกล่าวในใจตลอดเวลา แม้วา่ จะ

ต้องด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศก็ตาม นอกจากนี้วัฒนธรรมการ
ท�ำงานของชาวญี่ปุ่นจะพัฒนาเทคนิคที่สามารถน�ำมาใช้เพื่อให้
พนักงานมีหลักการในการท�ำงานเป็นทีมงาน เทคนิคการบริหาร
ที่พนักงานชาวญี่ปุ่นน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
Hill และ Hoskisson (1987) กล่าวว่า เทคนิคการบริหารที่ใช้ได้ดี
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน ได้แก่ Just-in-time (JIT)
ซึ่งเป็นเทคนิคการบริหารที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกๆ คนมีส่วนใน
ความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานร่วมกันของทีม
งานในทุกขั้นตอนของการท�ำงาน ซึ่งมีผลต่อการประกันคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และการประหยัดเวลาในการท�ำงานของพนักงาน
อีกด้วย นอกจากนี้ Imai (1986) กล่าวว่า นอกจากพนักงานชาว
ญี่ปุ่นจะน�ำเทคนิคการบริหารแบบ Just-in-time (JIT) มาใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพและเวลาในการท�ำงานเป็นทีมของพนักงาน
แล้ว เทคนิคการบริหารแบบไคเซ็น (Kaizen) เป็นอีกเทคนิคการ
บริหารที่พนักงานญี่ปุ่นน�ำมาใช้ในการท�ำงานร่วมกัน โดยเทคนิค
การบริหารแบบไคเซ็น (Kaizen) จะเป็นเทคนิคการบริหารที่
มุง่ เน้นเกีย่ วกับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานขององค์การในทุก
ขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพส�ำหรับการท�ำงานของพนักงาน เทคนิค
การบริหารแบบไคเซ็น (Kaizen) ถูกน�ำมาใช้กับประเทศที่บริษัท
ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนและด�ำเนินงานทางธุรกิจร่วมกันและสามารถ
ใช้ได้ดี ทั้งนี้เพราะว่าหลักการของเทคนิคดังกล่าวมุ่งเน้นให้
พนักงานทุกๆ คนมีความรับผิดชอบในภาระและหน้าที่ตนเองมี
อยู่อย่างเท่าเทียมกัน
การท�ำงานเป็นทีมของพนักงานชาวญีป่ นุ่ ในต่างประเทศ
มีเอกลักษณ์พิเศษในแง่ของความรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1. การให้ความส�ำคัญกับผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตาม
ความพึงพอใจของลูกค้า
2. การปรับปรุงคุณภาพและระยะเวลาของกระบวนการ
ท�ำงานตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้า
3. การทดลองและแก้ไขข้อบกพร่องทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ก่อน
ที่จะมีการผลิตสินค้าจริง ทั้งนี้ การทดลองและแก้ไขข้อบกพร่อง
ถือว่าเป็นหน้าที่ของทีมงานที่จะต้องช่วยเหลือกัน
เอกลักษณ์ในแง่ของความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น
เป็นผลให้ธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าไปลงทุนและด�ำเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศประสบความส�ำเร็จ Graham (1993) กล่าวว่า องค์
ประกอบของเอกลักษณ์ในแง่ของความรับผิดชอบดังกล่าวย่อม
เป็นประโยชน์สำ� หรับบริษทั ญีป่ นุ่ ทีส่ ามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันทาง
ธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ในด้านแนวนโยบายของการท�ำงานเป็นทีมของบริษัท
ญีป่ นุ่ ทีม่ บี ทบาทต่อการลงทุน และการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
มักใช้นโยบายการประสานงานกันภายในทีมงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้เปรียบ
คู่แข่งขันทางธุรกิจ แนวนโยบายดังกล่าวมีสาระส�ำคัญดังนี้ คือ
(Smothers, 1990)
1. การให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีม ในเรื่อง
การน�ำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในทีมงานพัฒนาให้สินค้ามี
คุณค่าและมีประโยชน์มากกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจโดยราคาของ
สินค้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
2. การให้ความส�ำคัญกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
การผลิต เพื่อให้พนักงานทุกๆ คนมีความรับผิดชอบในฐานเป็น
ทีมงานเดียวกัน
3. การใช้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในแง่ของการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจร่วมกัน
นอกจากนี้ Kagono Nonaka และ Okunnura (1985)
กล่าวเสริมว่ากลยุทธ์ทบี่ ริษทั ญีป่ นุ่ น�ำมาใช้รว่ มกับการก�ำหนดแนว
นโยบายทางการค้าในต่างประเทศนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ
1. การระมัดระวังในการเลือกตลาดโดยจะต้องมีความ
เข้าใจตลาดที่จะเข้าไปด�ำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง
2. พยายามหาส่วนแบ่งตลาดเพิ่มและให้ลูกค้ามีความ
ซื่อสัตย์ต่อบริษัทโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
แข่งขันทางธุรกิจ
3. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจาก
คู่แข่งขัน
4. การเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน
จากข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นนั้น Graham และ
Yoshihiro (1983) กล่าวว่า มาจากเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการ
ท�ำงานของพนักงานชาวญี่ปุ่นดังนี้ คือ
1. ความสัมพันธ์ (Relationships)
ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี อ ยู ่ ใ นวั ฒ นธรรมการท� ำ งานของ
พนักงานชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญมีดังนี้ คือ
		 1.1 ความเป็นกลุ่มที่ให้ความส�ำคัญซึ่งกันและกัน
		 1.2 การท�ำงานเป็นทีม
		 1.3 การเก็บอารมณ์และความรู้สึกในการแสดงออก
		 1.4 การให้ความส�ำคัญกับระบบอาวุโส
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		 1.5 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. ทัศนคติและความเชื่อ (Attitudes and Beliefs)
ทัศนคติและความเชือ่ ทีม่ อี ยูใ่ นวัฒนธรรมการท�ำงานของพนักงาน
ชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญดังนี้ คือ
		 2.1 การไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะท�ำให้การ
ท�ำงานเป็นอุปสรรค
		 2.2 การให้ความส�ำคัญกับงานและความรับผิดชอบ
ที่มีอยู่ในองค์การ
		 2.3 ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจกันเป็นสิ่งที่มี
ความส�ำคัญ
		 2.4 ความจริงจังและมุมานะในการท�ำงาน
		 2.5 การอ่อนน้อมถ่อมตนและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น
3. ทัศนคติทางธุรกิจ (Business Attitudes)
ทัศนคติทางธุรกิจทีม่ อี ยูใ่ นวัฒนธรรมการท�ำงานของพนักงานชาว
ญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญมีดังนี้ คือ
		 3.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
		 3.2 การสร้างความรู้สึกในเรื่องของความจงรักภักดี
ต่อองค์การ
		 3.3 การมีนโยบายทางธุรกิจทีส่ นับสนุนพนักงานให้มี
ความก้าวหน้าทุกๆ คน
		 3.4 การฝึกอบรมในการท�ำงานเป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
		 3.5 การเป็นครอบครัวเดียวกัน
ตัวอย่างของบริษัทญี่ปุ่นที่ ให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมการ
ท�ำงานเป็นทีมที่แสดงออกมาในเชิงนโยบายของบริษัท

วัฒนธรรมการท�ำงานของญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับการ
ท�ำงานเป็นทีมงานเป็นอย่างมาก สมาชิกในทีมจะให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบัติตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมงาน โดยยึด
แนวทางของคติพจน์ที่ว่า “จงตีตะปูทุกตัวที่โผล่ขึ้นมา” กล่าวคือ
สมาชิกทุกๆ คน จะต้องไม่ท�ำตัวให้แปลกหรือแตกต่างไปจากทีม
งาน โดยการแสดงความอวดเก่ง อวดรู้ หรือยกตนข่มท่านในการ
ท�ำงานร่วมกัน ซึง่ จะท�ำให้สมาชิกในทีมงานมีความรูส้ กึ อึดอัดและ
มีผลต่อบรรยากาศในการท�ำงาน ทั้งนี้การท�ำงานของวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นในปัจจุบันให้โอกาสกับพนักงานเพศหญิงเป็นผู้บริหาร ถ้า
หากว่าพนักงานเพศหญิงผูน้ นั้ มีความสามารถผสมผสานวัฒนธรรม
การท�ำงานแบบญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อความเป็นเอกภาพของทีม
งาน ซึ่งเหมือนเป็นการตอกย�้ำในเรื่องของคติพจน์ดังกล่าวข้างต้น
ที่ว่า “จงตีตะปุทุกตัวที่โผล่ขึ้นมา” ดังนั้น โอกาสจึงเปิดประตูให้
กับทุกๆ คนที่สามารถตอบสนองต่อคติพจน์นี้ได้เป็นอย่างดี เช่น
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เดียวกับ คุณปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทอีซูซุโอ
เปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ที่ได้รับการไว้วางใจในการบริหาร
งานในบริษทั ญีป่ นุ่ ซึง่ ต้องอาศัยความสามารถด้านการบริหารงาน
และการบริหารวัฒนธรรมการท�ำงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งมีพนักงานที่
เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่ในทีมงาน เนื่องจากงานบางอย่าง
ของบริษทั เช่น การสาธิตรถสิบล้อหัวลาก เหมาะกับผูช้ ายมากกว่า
ผู้หญิง ซึ่งคุณปนัดดา เจณณวาสิน สามารถควบคุมการท�ำงาน
ได้เป็นอย่างดีในการท�ำให้ทุกๆ คนยอมรับในการบริหารงานและ
การตอกย�้ำความเป็นทีมงานที่มุ่งสู่ความส�ำเร็จ โดยปราศจาก
การโต้แย้งหรือมีความคิดที่แตกต่างท�ำให้ทีมงานไม่มีพลังในการ
ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ และจากการที่คุณปนัดดา
เจณณวาสิน มุ่งมั่นในเรื่องดังกล่าวท�ำให้ได้รับการยอมรับให้เป็น
คณะกรรมการบริหารคนแรกของบริษทั รถยนต์ญปี่ นุ่ ในประเทศไทย
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 ซึง่ ยังไม่มใี ครสามารถก้าวไปสูต่ �ำแหน่งดังกล่าว
ได้ จากทัศนะการท�ำงานของคุณปนัดดา เจณณวาสิน ได้ตอกย�้ำ
การให้ความส�ำคัญในการท�ำงานเป็นทีมงานแบบญี่ปุ่น โดยที่
สมาชิกทุกๆ คนจะต้องมีทัศนคติในเชิงบวกในการท�ำงานร่วมกัน
ไม่ท�ำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ต้องท�ำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก
โดยอาศัยการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องคิด
เสมอว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข ถ้าได้มีการพยายามอย่างเต็ม
ที่ ทั้งนี้ไม่ว่าผลออกมาเป็นเช่นใด ขอให้พึงคิดเสมอว่าเป็นผลงาน
ของทีมงานที่ทุกๆ คนจะต้องรับผิดชอบทั้งความส�ำเร็จและความ
ล้มเหลวร่วมกันทุกคน (ข่าวสดรายวัน, 2552)
นอกจากนี้ จ ากการรายงานของไทยไดร์ ฟ เวอร์
(“MAZDA 3”, 2553) ระบุวา่ บริษทั มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการของบริษัทใหม่ แต่ยัง
ตอกย�้ำความเป็นวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นในการท�ำงานเป็น
ทีมงานทีย่ ดึ ถือความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อไปสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รับรู้ว่ารถยนต์ยี่ห้อ
มาสด้า เป็นยี่ห้อที่ขายดีมากในประเทศไทย ทั้งนี้ผลดังกล่าว
เกิดจากการที่สมาชิกในทีมงานช่วยเหลือกันและผลักดันเรื่อง
ดังกล่าวไปสู่ความส�ำเร็จ และยิ่งเป็นการตอกย�้ำในเรื่องของการ
ท�ำงานเป็นทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง โดยทางบริษัทมาสด้าเซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด มีคุณ โซอิชิ ยูกิ กรรมการผู้จัดการใหม่ที่มี
ความสามารถในการบริหารที่ประสบความส�ำเร็จในประเทศญี่ปุ่น
มาแล้ว มาเป็นผูบ้ ริหารทีท่ ำ� ให้บริษทั มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด สามารถเป็นบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นชั้นน�ำในประเทศไทย ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตอกย�้ำความเป็นทีมงานเช่นเดียวกับบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ได้ระบุไว้ในการบรรยายของ

คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทโต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด (2548) ที่กล่าวไว้ในโครงการ
เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 3 โดยระบุว่า “การท�ำงานเป็นทีม” (Teamwork) คือการ
กระตุ้นบุคลากร และการเจริญเติบโตในสายอาชีพ แบ่งปันโอกาส
ในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดส�ำหรับรายบุคคล
และทีม ประกอบด้วย
1. Team member development, opportunity staff,
develop through delegation คือ การมีพนั ธะสัญญาในเรือ่ งการ
ให้การศึกษาและการพัฒนา
2. Respect for humanity & creativity , mutual
contribution on individual creativity and teamwork คือ การ
เคารพในความเป็นปัจเจกชน การตระหนักถึงการรวมพลังภายใน
ทีมเพื่อให้ทีม แข็งแกร่ง
การบริหารงานภายใน TOYOTA จะมีการโยกย้ายทุก
ปี ปีละ 25 % ในทุกหน่วยงาน ฤดูการ โยกย้ายจะอยู่ในช่วง
เดือนตุลาคม ซึ่งมีผลดีต่อการท�ำงานคือ จะมีคนจากส่วนงาน
อื่นหมุนเวียนเข้ามาท�ำงานตลอดเวลา เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิด ความรู้ ความช�ำนาญระหว่างกัน และคนที่โยกย้ายไปท�ำงาน
หลายส่วนงานจะสามารถท�ำงานได้หลากหลายมากขึ้น และที่
ส�ำคัญคือจะสามารถ เมื่อเกิดท�ำงานร่วมกับคนอื่นได้ง่าย ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ดีของการสร้างทีมงาน ทั้งนี้ แม้จะมุ่งเน้นความส�ำเร็จ
ของทีมเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็จะสนใจและให้ความส�ำคัญ
กับปัจเจกบุคคลในทีมงานด้วย มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ท�ำงานเป็นทีมและยังช่วยให้ปัจเจกบุคคลรู้จักซึ่งกันและกันด้วย
การท�ำงานใน TOYOTA ปัญหาจะไม่ถามว่า “ใครเป็นคนท�ำ” แต่
จะถามว่า “เพราะอะไร” เนื่องจากเน้นการท�ำงานเป็นทีม จะไม่
โทษรายบุคคล”

กลุ่มเป็นการรวบรวมสมาชิกภายในทีมงานที่เหมือนกัน เช่น เพศ
ประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ เป็นต้น รวมถึงการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมการท�ำงานเป็นทีมที่พนักงานในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จะมีแนวโน้มในการที่จะยอมรับวัฒนธรรมการ
ท�ำงานแบบญี่ปุ่น มากกว่าวัฒนธรรมตะวันตก และพนักงานชาว
ญีป่ นุ่ จะมีหลักการของกลุม่ ทีม่ กี ารร่วมมือกัน (Corporate Group
or Keiretsu) โดยพนักงานชาวญี่ปุ่นทุกๆ คนจะต้องมีหลักการดัง
กล่าวในใจตลอดเวลา แม้ว่าจะต้องด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
ก็ตาม นอกจากนี้วัฒนธรรมการท�ำงานของชาวญี่ปุ่นจะพัฒนา
เทคนิคทีส่ ามารถน�ำมาใช้เพือ่ ให้พนักงานมีหลักการในการท�ำงาน
เป็นทีมงาน เทคนิคการบริหารที่พนักงานชาวญี่ปุ่นน�ำมาให้เพื่อ
ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ ารท�ำงานเป็นทีมของ
พนักงานชาวญีป่ นุ่ ในต่างประเทศมีเอกลักษณ์พเิ ศษในแง่ของความ
รับผิดชอบในทุกเรือ่ ง เช่น การรักษาคุณภาพของสินค้า ความเทีย่ ง
ตรงในกระบวนการท�ำงาน เป็นต้น
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การท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จในปัจจุบันจ�ำเป็นต้อง
อาศัยการท�ำงานเป็นทีมที่ทุกๆ คนสามารถร่วมมือร่วมใจในการ
ท�ำงาน โดยมีวฒั นธรรมการท�ำงานเป็นทีมงานเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
ท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จตามทีท่ มี งานได้มงุ่ หวังไว้ โดยเฉพาะ
การท�ำงานทีม่ ลี กั ษณะการท�ำงานเป็นทีมงานแบบวัฒนธรรมญีป่ นุ่
ที่สามารถท�ำให้สมาชิกทุกคนน�ำพาทีมงานไปสู่ความส�ำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในความเป็นเอกภาพเป็นทีมงานที่ให้ความส�ำคัญ
กับสมาชิกภายในทีมงานเท่าๆ กัน ไม่มกี ารแบ่งแยกชนชัน้ วรรณะ
การประเมินการท�ำงานที่อาศัยความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การเป็นทีมงานที่มีลักษณะเฉพาะ
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