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ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ในยุคก�รเปลี่ยนแปลงที่ค�ดคะเนไม่ได้  (1)

“ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ใช้เวลาตัดสินใจ 10 วินาที” นั่นคือการ

ตัดสินใจในสไตล์ของ CEO บริษัทที่ก�าลังรุ่งเรื่องในระดับโลก อย่าง 

Euron Mask ที่พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า Tesla Motor และบริษัทธุรกิจ

อวกาศ Space X ในปี 2016 Tesla มียอดจอง รถยนต์ไฟฟ้า Model 

3 ถึง 4 แสนคัน ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ ในปลายปีที่แล้ว Space X 

ประสบความส�าเร็จในการส่งจรวดขึ้นลงในแนวดิ่ง เพื่อประหยัด

พลังงานได้ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้การตัดสินใจที่รวดเร็ว ในการ

พัฒนาระบบจราจรใหม่ที่เรียกว่า Hyper loop รวมทั้งการพัฒนา

แบตเตอรี่ใช้ในบ้านโดยประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ ความ-

จริงแล้ว บริษัทไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เลย เพราะว่า ระบบ

แบตเตอรี่รถยนต์นั้น ชาร์ป พัฒนามาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อน เพียงแต่เอา

มารวมเข้าด้วยกันกลายเป็น New Business เกิดขึ้น บริษัทญี่ปุ่น ไม่

สามารถตามความเร็วในการตัดสินใจของ Mask ได้  

เหตผุลนัน้ง่ายมาก บรษัิทขนาดใหญ่ของญีปุ่น่จ�านวนมาก ไม่

ว่าฝ่ายบริหาร หรือที่หน้างาน ใช้เวลาในการตัดสินใจท่ีมากเกินไป 

บรษิทัทีป่รกึษาสหรัฐอเมรกิาได้ส�ารวจแล้วปรากฏว่า ทัง้บรษิทัใช้เวลา

ในการตัดสินใจรวมปีละไม่ต�่ากว่า 3 แสนชั่วโมง และถ้าเป็นบริษัท

ทัว่ไป จะต้องไม่น้อยกว่า 3 แสนชัว่โมงอย่างแน่นอน ในขณะเดยีวกนั 

ยังได้ข้อมูลใหม่ว่า ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นนั้น อยู่ใน

อันดับที่ 21 ในจ�านวน 34 ประเทศ มีอันดับต�่าสุดในประเทศพัฒนา

ใหญ่ๆ 7 ประเทศ สรุปได้ว่า เบื้องหลังของประสิทธิภาพการผลิตที่ต�่า

เช่นนั้น มาจากการใช้เวลาในการประชุมมากเกินไปนั่นเอง ถ้าเทียบ

ก�รประชุมที่ยืดย�ว

เวลาการประชุมแล้ว Google หรือ Excellent company ของโลก เริ่ม

ลดเวลาการประชุมให้น้อยลงไปเรื่อยๆ บริษัทใช้เวลาในการประชุม 

โดยประชุมทีมพนักงานทั้งหมด เพียงไตรมาสละ 2 ครั้งเท่านั้น เพื่อ

ประกาศวิสัยทัศน์ และทบทวนเท่านั้น จากนั้นก็เป็นการประชุมกลุ่ม

ย่อยหรอืการแจ้งโดยใช้อเีมล์ การทีจ่ะท�าเช่นนัน้ได้ นัน้หมายความว่า 

ระดบับรหิารนัน้ ความรบัผดิชอบ และอ�านาจมคีวามชดัเจน สามารถ

ตัดสินใจได้ทันที บริษัทอย่าง Intel ที่ได้มีการ Restructure ลดคน 

ถึง 1.2 หมื่นคนในปีก่อนนั้น ก็เป็นบริษัทที่ไม่มีการประชุม ผู้ที่อยาก

จะประชุมต้องเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตประชุม บริษัทต้องมีการ 

ตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อปรับธุรกิจจากเดิมที่ครองตลาด PC ซึ่งตลาด

เริ่มตกต�่าลง หันไปสู่ การลงทุนในด้าน Data center หรือ IoT (Inter-

net of Things)    

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการลดเวลาการ

ประชุมก็ตาม ก็ยังมีข้อสงสัยว่ามีความเสี่ยงเพราะไม่สามารถ

พิจารณาได้อย่างรอบครอบ แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 

“ในยุคสมยันีน้ัน้ ถึงแม้จะใช้เวลาในการตัดสินใจมากก็ตาม แต่กไ็ม่มี

ความหมายอะไร เพราะว่า ในปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ ไม่รู้ว่าจะมีอะไร

เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทที่พัฒนาแล้ว เริ่มรู ้สึกตัวกันบ้างแล้ว ยุคที่ว่านี้  

เรยีกว่า VUCA (ตวัย่อของ Volatility - การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็) 

Uncertainty - ความไม่แน่นอน Complexity - ความไม่แน่นอน  Am-

biguity - ความคลุมเครือ) ซึ่งเป็นค�าศัพท์ทางทหารที่เกิดขึ้นใน

สหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1990 เริ่มใช้กันมากเมื่อเข้าช่วงปี 2010 ที่มี
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สภาพแวดล้อมทางการบริหารที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ซึ่งอธิบาย

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่า การก่อการร้ายหรือการรั่วไหลของ

ข้อมูลต่างๆ  

แต่ก่อนนั้น ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคแห่งความไม่แน่นอนนี้ บริษัท 

ยิ่งให้เวลาในการพิจารณาตัดสินใจมากเท่าไร ยิ่งมีความส�าเร็จใน

อัตราท่ีสูงเท่านั้น ยิ่งพิจารณามากเท่าไร ก็สามารถครอบคลุมความ

เสีย่งในอนาคตได้เท่านัน้ ตวัอย่างเหล่านี ้เหน็ได้อย่างชดัเจน คอื ชาร์ป 

ที่ได้เติบโตขึ้นมาด้วยแนววิธีดังกล่าว แต่ในบริษัทนี้ได้ตัดสินใจเข้าสู่

ใต้ร่มของ บริษทั Hon Hai บรษิทัอเิลก็ทรอนกิส์ของไต้หวนัในปีทีแ่ล้ว

สาเหตุก็มาจาก การลงทุนด้านคริสตรัลอย่างบ้าบิ่น หากหันกลับไป

มองประวัติศาสตร์แล้ว ชาร์ปในอดีตนั้นมีการลงทุน “ที่ไร้เหตุผล” 

อย่างมาก บรษิัทมีภาพลักษณ์การท�าธรุกิจ ผลิตภณัฑ์ แบบ Popular 

Product โดยใช้แนวทาง ก�าไรน้อยขายมาก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1980 

อันเกิดมาจากการพัฒนาสินค้าอย่าง “ไร้เหตุผล” เป็นต้นว่า พัฒนา

สนิค้าทีบ่รษิทัอืน่ขายไม่ได้เลย เช่น ตูเ้ย็นท่ีมีไมโครเวฟ ท่ีไม่เป็นทีน่ยิม

เลย คอืพยายามท�าสนิค้าอะไรก็ได้ท่ีบรษัิทอ่ืนไม่ม ีแต่ก็ประสบความ

ส�าเร็จหลายอย่างเช่นกัน เช่น “Crystal View Cam” ที่รวมกล้องกับ 

VTR เข้าด้วยกัน รวมทั้งเทอร์มินัลข้อมูลมือถืออย่าง “The Urs” สิ่งที่

สามารถสนับสนนุการพฒันาสนิค้าอย่างไม่เกรงกลวัใครนัน้ กค็อื Risk 

hedge หรือความสามารถในการรับความเสี่ยงนั่นเอง บริษัทใช้เวลา

ประชมุของผูบ้รหิารระดบัสูง โดยใช้เวลากว่า 6 ชัว่โมงเลยทีเดยีว เพือ่

การพิจารณาความเป็นไปได้ของตลาด  

ในยุคแห่งความมีเสถียรภาพนั้น มีกลไกที่สามารถคาดคะเน

ความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น Crystal View Cam นั้น หลังจากพัฒนา

ได้ไม่นาน ตลาดของกล้องที่รวมกับ VTR นั้น เริ่มตกลง แต่ส�าหรับ

ชาร์ป เน้นผู้ใช้ VTR เป็นกลุ่มวัย 30 ปี ที่มีลูก ซึ่งท�าให้สินค้าเดิมที่มี

อยู่ในตลาดเริ่มต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท�าให้ชาร์ปได้โอกาสพัฒนา

สินค้าใหม่นัน้ประสบความส�าเรจ็ แต่หลังจากเข้าปี 2000 ต้องประสบ

กับอุปสรรคของธุรกิจ Crystal อย่างมาก เพราะว่ากลยุทธ์ที่สามารถ

คาดคะเนความเสี่ยงนั้น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่ามีสิ่งต่างๆ 

เกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่าที่ได้คาดคะเนเอาไว้มาก Crystal panel เข้า

สูย่คุตกต�า่อย่างรวดเรว็ ในขณะทีก่ารรกุอย่างรวดเรว็ และรนุแรงของ

จีน และเกาหลี เกินกว่าที่ธุรกิจจะต้านทานได้ ดังนั้น ต่อให้มีการ

ประชุมนานเพียงใด ก็ไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการ 

Simulation อย่างจริงจังก็ตาม ก็ยังมีสิ่งที่เกินคาคคะเนเกิดขึ้น ชาร์ป

หรือบริษัทญี่ปุ่นจะต้องท�าอย่างไรต่อไป ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็น

ไว้ 2 ข้อว่า 1. เมื่อเกิดไอเดียขึ้น ถ้าเห็นว่าน่าจะทำาได้ ก็ให้ทำาทันที 

ถ้าไม่มกีใ็ห้ถอนตวัทนัทีหรอืเรยีกว่า การบรหิารทีต่ดัสนิใจแบบทนัที   

2. ถ้าไม่สามารถถอนตัวได้ทันที (แบบสั่งเช้าเย็นเปลี่ยน) ก็ไม่ควร

ทำาอย่างยิ่ง (อ่านต่อตอนที่ 2 ตัวอย่างบริษัทที่ประสบความส�าเร็จ)

ต่อฉบับหน้าอ่าน


