ญี่ปุ่น
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ไม่มีความสามารถนวัตกรรมแล้ว จริงหรือ

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ความ

สามารถนวัตกรรมของญี่ปุ่น ถึงแม้จะมีแต่ก็ไม่
สามารถท�ำให้ส�ำเร็จในเชิงพาณิชย์นั้น เพราะ
วัฒนธรรมของการปฏิเสธสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะหลังจากฟองสบู่แตก
ท�ำให้สมบัติที่ล�้ำค่านั้น กลายเป็นสิ่งไร้ค่าไป พอจะสรุปได้ว่ามาจาก
สภาพแวดล้อมในการพัฒนา 4 ประการด้วยกัน

ผศ.รังสรรค์ เลิศ ในสั ตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
orbusiness@hotmail.com

ประการที่ 1 ระบบที่ส่งเสริมให้คนไม่ท้าทายนั้น ก้าวหน้า
ได้ หลังจากฟองสบูแ่ ตก ฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา นัน้ เปลีย่ นไป
จาก การท้าทายไปสู่สิ่งใหม่ๆ เป็น การประเมินการไคเซ็นเทคนิคที่มี
อยู่ในปัจจุบันมากกว่า ผู้ที่ท�ำตามค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่ทักท้วง
มักจะได้ดบิ ได้ดี หากมีความคิดทีจ่ ะท้าทายสิง่ ใหม่ๆ มักจะถูกต�ำหนิ
คุณ M ซึง่ เป็นนักประดิษฐ์อสิ ระในปัจจุบนั ได้กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษ
1980 ตนอยู่ในบริษัท T ประสบความส�ำเร็จในการประดิษฐ์ Flash
memory แล้ว ประสบความส�ำเร็จในเชิงพาณิชย์ แต่หลังจากนั้น
สภาพการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ท�ำอยู่มากมาย แต่
บริษทั ไม่ยอมอนุมตั อิ ย่างง่ายๆ เป็นระบบ ทีค่ นทีพ่ ยายามจะท้าทาย
จะตกอับ คนทีไ่ ม่ทา้ ทาย กลับได้ดี ท�ำให้การพัฒนาจึงไม่เติบโต จาก
นั้น ยิ่งเมื่อเข้าทศวรรษ 2000 บริษัทใหญ่ๆ กลับมีนโยบายเปลี่ยนไป
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องล้มเหลวในการ
พัฒนา จึงไม่ยอมอนุมัติเรื่องใหม่ๆ อย่างง่ายๆ
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ประการที่ 2 วัฒนธรรมที่ไม่ท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
ล้มเหลว ผู้บังคับบัญชาในยุคใหม่ ไม่อยากจะต้องแก้ไขปัญหาจาก
ความล้ ม เหลวของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา คุ ณ E ซึ่ ง ออกมาพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ เป็นของตนเองในปัจจุบัน แต่เดิมเคยท�ำงานในบริษัท
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงนั้น คุณ E ไม่เพียงแต่มีหน้าที่พัฒนา
และขาย Semiconductor เท่านัน้ แต่ยงั มีแนวคิดทีจ่ ะน�ำเอาชิน้ ส่วน
เหล่านั้นมาประกอบแล้วจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสร้างก�ำไร
ทีม่ ากมาย นัน่ คือ Module ทีต่ อบสนอง การกระจายเสียงแบบดิจติ อล
แทนที่อนาล็อค ในช่วงปี 2008 ในช่วงนั้น คนที่ยังมีโทรทัศน์แบบ
อนาล็อค ยังไม่สามารถซื้อทีวีดิจิตอลได้ จึงน่าจะต้องการอุปกรณ์
เสาอากาศดังกล่าว ซึ่งน่าจะท�ำให้เกิดธุรกิจ มูลค่าถึง 30,000 ล้าน
เยนเลยทีเดียว แต่กลับปรากฏว่า นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีอยู่ใน
ตลาด เป็นการทดลองครั้งแรก จึงไม่มีความมั่นใจ และอ้างด้วย
เหตุผลต่างๆ ท�ำให้ โครงการนี้เลื่อนไปเรื่อยๆ เพราะคิดว่า การสร้าง
สิ่งใหม่ๆ นั้น จะต้องมีความล้มเหลวตามมา คุณ E จึงลาออกจาก
บริษทั ในปีตอ่ มา กล่าวกันว่า หลังทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา มีนกั วิจยั
ร่วมรุ่น หรือรุ่นพี่คุณ E จ�ำนวนมาก ในระยะเวลา 10 ปี ตัวเองไม่ได้
มีโอกาสที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ เลย เพราะว่า หากปล่อยให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาประสบความล้มเหลว ตัวเองก็จะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้
จึงพยายามปิดกั้นไม่ให้คิดท�ำสิ่งใหม่ๆ
ประการที่ 3 PDCA นั้น มีแต่ P เท่านั้น PDCA คือ Plan
(วางแผน) Do (ด�ำเนินการ) Check (ประเมินผล) Act (ปรับปรุง) ซึ่ง
เป็นกระบวนการทีข่ าดไม่ได้ในการด�ำเนินธุรกิจ แต่หากมีแต่ P อย่าง
เดียว ทุกอย่างก็ไม่ไปไหน คุณ N นักประดิษฐ์ กล่าวว่า บริษัทใหญ่
ของญี่ปุ่น มักจะ “ชอบวางแผน” อย่างมาก ในหลายปีก่อน คุณ N ได้
คิดค้น สมุดโน้ต ทีเ่ มือ่ เปิดแล้ว ตรงกลางจะไม่นนู ขึน้ จะเป็นแนวราบ
เพราะปรกติ สมุดโน้ต นั้นเวลาแผ่ออก จะมีส่วนโค้งตรงกลาง ท�ำให้
เขียนยาก หรือถ่ายส�ำเนา หรือ scan ได้ไม่ชัดเจน ท�ำให้ไม่สะดวก
ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ ในธุรกิจเครื่องเขียน ที่ขายได้เป็น แสน
เล่มเลยทีเดียว แต่เดิมนั้น บริษัทใหญ่ๆ มักจะใช้เวลาถกเถียงกันอยู่
บนโต๊ะ คล้ายกับว่า หากขายไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบ นักวิจัย
นักประดิษฐ์ หลายๆ คนให้ความเห็นว่า ปัญหาใหญ่ ปัญหาหนึ่งของ
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การวิจัยพัฒนาของญี่ปุ่นคือ เน้น ที่ P ของ PDCA เท่านั้น ในขั้นตอน
แรกของการพั ฒ นา จะมี ก ารจั ด ท� ำ ตารางกระบวนการที่ เ ป็ น
รายละเอียด เจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาทุกคน จะทุ่มเทให้กับการจัด
ท�ำแผนงาน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บังคับบัญชา มีหลายๆ กรณีที่
“เพียงแผนงานเท่านั้น” ก็ได้รับรางวัลจากประธานบริษัท ในระหว่าง
การวางแผน ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่สามารถ Challenge อะไรได้
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างนี้แล้ว บริษัทก็มีแต่
อนาคตที่มืดมน ส่วนผู้บังคับบัญชา ก็มีทางหนีว่า ตนเองนั้นไม่
เกี่ยวข้อง
ประการที่ 4 มีข้ออ้างง่ายๆ ว่า ไม่มีเวลาวิจัยเพียงพอ
นักวิจัยของญี่ปุ่นนั้น งานหลักคือการวิจัย แต่กลับปรากฏว่า มีเวลา
วิจัยไม่เพียงพอ จากการส�ำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2002
ถ้าสมมติว่า เวลาภาระงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็น 100 จะ
มีเวลาในการท�ำวิจัยที่ 46.5 แต่มาในปี 2013 กลับลดลงเหลือเพียง
35.0 เท่านัน้ ยิง่ ถ้าเป็นบริษทั เอกชน ยิง่ จะเห็นได้เด่นชัด เวลาทีถ่ กู ใช้
ไปมากที่สุดคือ การท�ำแผนนั่นเอง และโดยเฉพาะใช้เวลาในการ
ส�ำรวจว่า ถ้าหากว่าพัฒนาแล้ว จะสามารถสร้างตลาดได้เท่าไร จึง
ท�ำให้เวลาในการท�ำวิจัยจริงๆ นั้น ไม่เพียงพอ
ระบบการประเมินนักวิจัย จนกระทั่งเวลาวิจัยที่ไม่เพียงพอ
นัน้ เป็นปัญหาทีก่ ารพัฒนาของบริษทั ขนาดใหญ่ของญีป่ นุ่ ตัง้ แต่หลัง
ปีทศวรรษ 1990 นั่นคือ เป็น “โรค ไม่อยากจะให้ท�ำของใหม่” แต่
บริษัทส่วนใหญ่ยังมีสโลแกนที่ว่า “นวัตกรรม” หรือ “ปฏิรูป” ทั้งนี้ก็
เพราะเพียงต้องการให้ผถู้ อื หุน้ มีความเชือ่ มัน่ เท่านัน้ แต่ในความเป็น
จริงแล้ว กลุม่ คนทีไ่ ม่อยากจะท�ำสิง่ ใหม่ๆ ภายในองค์กรเป็นผูก้ ำ� หนด
นโยบาย กติกา ระเบียบของการพัฒนาเพื่อเป้าหมายดังกล่าว
นโยบายที่เลวร้าย 4 ประการ ได้แก่ 1. การแสวงหาผลลัพธ์
ในระยะสั้ น มากเกิ น ไป 2. การประเมิ น ความเสี่ ย งมากเกิ น ไป
3. แนวคิด Perfectism ที่เน้นความสมบูรณ์แบบ และ 4. การผสม
ผสาน นั้น ไม่ใช่นวัตกรรม
อ่าน ต่อฉบับหน้า

