
17TPA news

J-Business Focus

J
-
B
u
s
in
e
s
s
 
F
o
c
u
s

March 2020 ●  No. 279

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตยุ์ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตยุ์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ ่นคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ ่น

orbusiness@hotmail.comorbusiness@hotmail.com

เส้ยงนี้่�นี้ เป็นี้การติรวจสอบเส้ยงขึ้องคนี้ แติ่เคร้�องนี้้�ไม่ได�ติรวจสอบ

เสย้งเพ้ัยงอย่างเดย้วแต่ิแสดง “ความร้�สก้” ด�วย ทั่้�มาก็คอ้แม่ทั่้�ทั่ำางานี้

อย้่ในี้ห�องคร่ว สามารถฟัังเส้ยงล้กนี้�อยในี้อ้กห�องหนี้้�ง จะสามารถ

แยกเส้ยงเป็นี้ “ร�องไห�” “ห่วเราะ” “ติะโกนี้” หร้อ “เส้ยงทั่้�ไม่ม้ความ

หมาย” ส่งไปย่งสมาร์ทั่โฟันี้ขึ้องแม่ได� คณ์์ไอซึ่้�งแต่ิเดิมทั่ำางานี้อย่้ฝ่�าย

พ่ัฒนี้าสินี้ค�าในี้บริษ่ทั่ย่กษ์ใหญ่ช้�อพ้ั ได�ออกมาต่ิ�งบริษ่ทั่ใหม่ ได�ไอ

เด้ยนี้่�นี้ ก็คิดว่านี้่าจะเป็นี้ไปได� จ้งติิดติ่อไปย่งบริษ่ทั่เดิมทั่้�ทั่ำางานี้อย้่ 

ได�ร่บการติอบร่บเป็นี้อย่างด้ และได�ม้การผู้ลิติวางจำาหนี้่ายปีติ่อมา

เร้�องนี้้�สำาหร่บบริษ่ทั่พ้ัแล�วม้ความหมายมาก เพัราะว่าถ�า

หากว่า Venture ไม่ม้ทั่ำาให�เกิดความคิดทั่้�จะพั่ฒนี้าผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์นี้่�นี้ ก็

จะทั่ำาให�เทั่คโนี้โลย้น่ี้�นี้ “เป็นี้สินี้ทั่ร่พัย์ท้ั่�นี้อนี้หล่บ” อย้่ภายในี้บริษ่ทั่ 

โครงสร�างใหม่นี้้�ก็คอ้ Venture พ่ัฒนี้าผู้ลติิภณ่์ฑ์ิใหม่แล�วบรษิท่ั่ยก่ษ์

ใหญ่ก็ติอบสนี้อง นี้ำาเสนี้อสินี้ทั่ร่พัย์ทั่้�นี้อนี้หล่บอย้่ ให�เป็นี้ประโยชนี้์ 

บรษิท่ั่ยก่ษ์ใหญ่ได�กลายเป็นี้ผู้้�รบ่จ�างผู้ลติิไป ทั่้� Akihabara นี้้� ไม่เพ้ัยง

แติ่ม้กรณ้์เกิดขึ้้�นี้ก่บบริษ่ทั่พ้ัเทั่่าน่ี้�นี้ ผู้้�บริษ่ทั่ขึ้องบริษ่ทั่เคร้�องไฟัฟั้า

ย่กษ์ใหญ่ติ่างทั่ยอยมาเย้อนี้ทั่้�นี้้�ก่นี้ ซึ่้�งม้ว่ติถ์ประสงค์ทั่้�แติกติ่างก่นี้ 

บ�างก็บอกว่า ถ�าไม่มาปรก้ษากบ่ Venture ก็คิดไม่ออกหรอ้ว่า ไอเดย้

กล่่าวั
ก่นี้ว่าผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ท้ั่�สร�างสรรค์สำาหร่บย์คติ่อไปในี้

ญ้�ป์�นี้ไม่ได�เกิดขึ้้�นี้มาจากบรษ่ิทั่ย่กษ์ใหญ่เส้ยแล�ว 

เพัราะว่า ไม่สามารถหล์ดพั�นี้จากกรอบแนี้วคิดเดิม ค้อคิดเองทั่ำาเอง 

จง้เกิดอป์สรรคสำาหรบ่การเกิดนี้วต่ิกรรม สิ�งท้ั่�เกิดขึ้้�นี้ใหม่ ค้อ Monod-

zukuri Venture ท้ั่�สร�างผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ท้ั่�สร�างสรรค์ สนี้องติอบความ

ติ�องการขึ้องผู้้�ใช�หร้อผู้้�บริโภคได�อย่างรวดเร็ว จากบทั่บาทั่ทั่้�เคยเป็นี้

ผู้้�นี้ำามาก่อนี้ บริษ่ทั่ย่กษ์ใหญ่ติ�องเปล้�ยนี้บทั่บาทั่จากผู้้�นี้ำามาเป็นี้ 

ผู้้�ติาม

การเปล้�ยนี้แปลงบทั่บาทั่นี้้� ในี้ช่วง 1-2 ปี้นี้้�เริ�มมากขึ้้�นี้อย่าง

รวดเร็ว ย่านี้ทั่้�เป็นี้ฐานี้สำาค่ญขึ้อง Venture business ก็ค้อย่านี้ 

Akihabara ถิ�นี้เคร้�องใช�ไฟัฟั้าท้ั่�ม้ช้�อเส้ยงในี้โติเก้ยว ภายในี้อาคาร

สำานี้่กงานี้นี้่�นี้ม้ทั่่�งเคร้�องจ่กรลองผู้ลิติร์่นี้ใหม่ล่าส์ด 3D Printer รวม

ทั่่�งอ์ปกรณ์์การผู้ลิติชิ�นี้ส่วนี้อิเล็กทั่รอนี้ิกส์ ล�วนี้แล�วแติ่เป็นี้เคร้�องม้อ

ลองผู้ลิติขึ้องบริษ่ทั่ย่กษ์ใหญ่ท่ั่�งน่ี้�นี้ ด่งน่ี้�นี้จ้งเปร้ยบเหม้อนี้ก่บ 

Monodzukuri Silicon Valley จากทั่้�นี้้�ได�เกิดผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ใหม่ล่าส์ดทั่้�

เป็นี้เคร้�องติรวจสอบเส้ยง “Listn” ถ้งแม�ว่าจะเร้ยกว่าการติรวจสอบ

เส้ยง แติ่ก็แติกติ่างก่บแบบเดิมโดยสิ�นี้เชิง โดยทั่่�วไปการติรวจสอบ

ในญี่ปุ่น ก้าวน�าบริษัทยักษ์ ใหญ่ในญี่ปุ่น ก้าวน�าบริษัทยักษ์ ใหญ่
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กลายเป็นี้ “Innovation Center” ทั่้�รวบรวมเอา Monodzukuri Ven-

ture ทั่้�มาจากติะว่นี้ติก และเอเช้ย แติ่ญ้�ป์�นี้ย่งไม่เขึ้�าถ้งทั่้�นี้้�มากนี้่ก   

 HAXLR8R ซึ่้�งเป็นี้กล์่มลงทั่์นี้ทั่้�เนี้�นี้ Monodzukuri Venture 

ทั่้�เริ�มติ่�งแต่ิแรกๆ โดยติ่�งฐานี้ท้ั่�เฉนิี้เจิ�นี้ ทั่ำาการร่บไอเด้ยขึ้องผู้ลติิภณ่์ฑ์ิ

ใหม่จากท่ั่�วโลก ไอเด้ยท้ั่�ม้ความเป็นี้ไปได�ส้งหร้อติอบสนี้องความ

ติ�องการขึ้องผู้้�บริโภคส้ง ก็จะม้การเสนี้อเงินี้ลงทั่์นี้หลายล�านี้เยนี้ ถ้ง

แม�ว่าทั่้�นี้้�จะเป็นี้ฐานี้ขึ้องการพ่ัฒนี้าผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ก็ติาม แติ่ก็อย้่ในี้ม์ม

หนี้้�งขึ้องอาคารส้งในี้ถนี้นี้เคร้�องไฟัฟ้ัาขึ้องเฉนิี้เจิ�นี้ บรษ่ิทั่รถยนี้ต์ิย่กษ์

ใหญ่ขึ้องญ้�ป์�นี้ติ�องแวะมาทั่้�นี้้� เพัราะหากว่าย่งเป็นี้รถยนี้ติ์แบบเดิม 

แล�วก็คงไม่สามารถทั่้�จะชนี้ะการแขึ้่งขึ้่นี้ในี้ติลาดโลกได� ด่งนี้่�นี้ สิ�งทั่้�

ผู้้�ผู้ลิติรถยนี้ติ์ย่กษ์ใหญ่ขึ้องญ้�ป์�นี้ให�ความสนี้ใจก็ค้อ IoT (Internet 

of Things) ทั่้�นี้ำาเสนี้อ “ค์ณ์ค่า” ทั่้�ผู้้�บริโภคไม่เคยได�ร่บมาก่อนี้ โดย

การรวบรวมขึ้�อมล้ต่ิางๆ จากการใช�อินี้เทั่อรเ์นี้็ติ ซึ่้�งทั่้�เฉนิี้เจิ�นี้นี้้� เป็นี้ทั่้�

รวมศ้นี้ย์ขึ้องการพั่ฒนี้า IoT

บริษ่ทั่ย่กษ์ใหญ่รถยนี้ติ์ญ้�ป์ �นี้รายหน้ี้�งให�ความสนี้ใจติ่อ 

Venture ส่ญชาติิจ้นี้หน้ี้�งราย ซึ่้�งได�ทั่ำาการพ่ัฒนี้าอ์ปกรณ์์ติรวจจ่บ

การหล่บในี้ขึ้องคนี้ขึ้่บรถบรรทั่์ก แล�วส่งขึ้�อม้ลไปย่งบริษ่ทั่ขึ้นี้ส่ง 

เคร้�องจะส่งเส้ยงให�เม้�อติาคนี้ขึ้่บรถจะปิด เพั้�อไม่ให�หล่บติา ขึ้�อม้ลนี้้�

จะส่งไปย่งสำาน่ี้กงานี้ใหญ่โดยติรงได�ด�วย ซึ่้�งบรษ่ิทั่นี้้�ก็ให�ความสนี้ใจ

มากทั่้�จะนี้ำาไปใช�ในี้รถยนี้ติ์ทั่้�บริษ่ทั่ผู้ลิติ จ้งได�เสนี้อขึ้อซึ่้�อเทั่คโนี้โลย้ 

ซึ่้�งคดิว่าน่ี้าจะได�อย่างง่ายๆ แต่ิกลบ่ได�รบ่การปฏเิสธุ์ เพัราะว่า Ven-

ture รายนี้่�นี้ไม่ติ�องการให�ไปใช�ในี้รถยนี้ต์ิขึ้องบรษิท่ั่ใดบรษิท่ั่หน้ี้�ง แต่ิ

ติ�องการให�ไปใช�ในี้รถยนี้ติ์ทั่่�วไป ไม่ใช่เพั้ยงส่วนี้ใดส่วนี้หนี้้�ง 

สรป์ก่นี้ว่าสาเหติท์ั่้�ทั่ำาให�บรษ่ิทั่ย่กษ์ใหญ่ญ้�ป์�นี้ติ�องเป็นี้เช่นี้น้ี้� 

เร้ยกว่า 3 Death Valley นี้่�นี้เอง ประการแรกก็ค้อ  “ห์บเหวแห่งการ

สร�างธ์ุ์รกิจ” นี้่�นี้คอ้การกลว่ว่าแบรนี้ด์ขึ้องบรษิท่ั่จะติ�องเสย้หายจง้ไม่

กล�าทั่้�จะทั่ำาอะไรส์ม่เส้�ยง ยิ�งหากไม่มอ้ะไรรบ่ประกน่ี้ว่าจะสร�างกำาไร

ได� ก็ไม่ทั่ำาการลงทั่์นี้ ประการทั่้�สองก็ค้อ “ห์บเหวแห่งความสามารถ

ในี้การออกแบบ” ส่วนี้ใหญ่แล�วพัยายามท้ั่�จะเพิั�มประโยชนี้์ใช�สอย

ขึ้องผู้ลติิภณ่์ฑ์ิทั่้�มอ้ย้ ่จง้เป็นี้การ “ปรบ่ปรง์” มากกว่า “นี้วต่ิกรรม” จง้

ไม่เกิดขึ้้�นี้  ประการส์ดทั่�ายก็ค้อ “ห์บเหวแห่งการผู้ลิติปริมาณ์มาก” 

ซึ่้�งส่วนี้ใหญ่ย�ายการผู้ลติิไปต่ิางประเทั่ศเพัราะเงนิี้เยนี้สง้ และค่าจ�าง

แรงงานี้ภายในี้ประเทั่ศส้ง และทั่้�สำาค่ญก็ค้อ บริษ่ทั่ใหญ่ติ�องเส้ยค่า

ใช�จ่ายติ่างๆ มากมาย ติ่างก่บ Venture ทั่้�ม้ติ�นี้ทั่์นี้ติำ�า ทั่ำาให�สามารถ

ใช�ระบบทั่้�เร้ยกว่า Ground Funding ไม่จำาเป็นี้ติ�องม้เงินี้ทั่์นี้มาก จ้ง

รวบรวมเงินี้ทั่์นี้ได�ไมยากนี้่ก   ด่งนี้่�นี้ สิ�งทั่้�บริษ่ทั่ย่กษ์ใหญ่จะอย้่รอด

ได�น่ี้�นี้ ก็ค้อการร่วมม้ออย่างจรงิจ่งก่บ Monodzukuri Venture นี้่�นี้เอง

                                            

ผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์นี้้�ไม่นี้่าจะผู้่านี้ทั่้�ประช์มภายในี้บริษ่ทั่ จ้งติ�องมาหาไอเด้ย

ทั่้�น้ี้� บรษ่ิทั่ยก่ษ์ใหญ่ติ�องยอมสละความภาคภ้มใิจขึ้องตินี้เองยอมมา

พับก่บ Venture 

 ทั่ำาไมจง้เป็นี้เช่นี้นี้่�นี้ ติว่อย่างก็เช่นี้ คณ์์โอ เคยเป็นี้น่ี้กเทั่คนี้คิ

ขึ้องบรษ่ิทั่เค นี้ำาเสนี้อผู้ลติิภ่ณ์ฑ์ิใหม่ต่ิอท้ั่�ประชม์ ผู้้�บรหิารบอกว่า “น่ี้า

สนี้ใจ นี้่าจะลองทั่ำาด้นี้ะ” ค์ณ์โอม้หนี้�าทั่้�พั่ฒนี้าผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ทั่้�ไม่เคยม้

มาก่อนี้ ส่งก่ดฝ่�ายออกแบบ เม้�อได�ฟัังก็ด้ใจคิดว่า “ถ�าทั่ำาเป็นี้

ผู้ลติิภณ่์ฑ์ิได� ผู้้�บรโิภคคงจะด้ใจ” เพัราะผู้้�บรหิารให�คำาติอบท้ั่�เหน็ี้ด�วย

แล�ว แต่ิผู้ลล่พัธ์ุ์คอ้ ไม่ได�เป็นี้ไปติามทั่้�คาดหว่ง ถ้งแม�ว่าผู้้�บรหิารหนี้้�ง

คนี้จะบอกว่าโอเค แติ่ก็ไม่ได�หมายความว่าจะทั่ำาให�เป็นี้ผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์

ได�เสมอไป เพัราะว่าในี้บริษ่ทั่ย่กษ์ใหญ่ท่ั่�งหลาย ในี้การพ่ัฒนี้า

ผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ใหม่น่ี้�นี้ จะติ�องได�ร่บความร่วมม้อก่บฝ่�ายออกแบบ

ผู้ลติิภณ่์ฑ์ิ ฝ่�ายออกแบบผู้ลติิ ฝ่�ายควบค์มคณ์์ภาพัต่ิางๆ หลายๆ ฝ่�าย

มารว่มม้อก่นี้เปน็ี้โครงการ ทั่์กอย่างจง้จะเดนิี้หนี้�าได�  หมายความว่า 

ถ�าไม่ได�ร่บการยอมร่บไอเด้ยนี้่�นี้จากท์ั่กๆ ฝ่�าย ก็ไม่สามารถทั่ำาเป็นี้

ผู้ลติิภณ่์ฑ์ิได� ซึ่้�งเป็นี้เร้�องปกติ ิเหติผ์ู้ลนี้่�นี้ก็เพัราะว่า ยิ�งบรษิท่ั่ใหญ่ ม้

แบรนี้ด์ท้ั่�ม้ช้�อเส้ยง ย่อมจะจริงจ่งมากก่บการสร�างผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ใหม่ 

เพัราะไม่อยากจะเส้�ยงก่บความล�มเหลวนี้่�นี้เอง 

ค์ณ์โอจ้งได�ออกมาจากบริษ่ทั่เค มาร่วมม้อก่บน่ี้กเทั่คนิี้ค 

ซึ่อฟัติ์แวร์จากบริษ่ทั่เอสมาติ่�งบริษ่ทั่ใหม่ค้อ exiii เป็นี้ Robot Ven-

ture ติ่�งสำานี้่กงานี้ทั่้� Akihabara เช่นี้เด้ยวก่นี้ สิ�งใหม่ทั่้�ประดิษฐ์ออก

มาก็ค้อ ม้อเท้ั่ยมแบบใหม่ล่าส์ดทั่้�ส่งส่ญญาณ์เคล้�อนี้ไหวกล�ามเนี้้�อทั่้�

แขึ้นี้ ทั่ำาให�นี้ิ�วเคล้�อนี้ไหวได� นี้่าจะเป็นี้เทั่คโนี้โลย้พั้�นี้ฐานี้ขึ้อง Robot 

ท้ั่�คนี้สวมใส่ได� ม้การปร่บปร์งโครงสร�างช่วงกล�ามเน้ี้�อขึ้องนี้ิ�ว ลด

จำานี้วนี้การใช�มอเติอร์ให�นี้�อยลง ราคานี้่�นี้เม้�อเปร้ยบเท้ั่ยบก่บชนี้ิด

เด้ยวก่นี้ทั่้�ผู้ลิติในี้เยอรม่นี้แล�วติำ�ากว่า นี้อกจากการท้ั่�เป็นี้เทั่คโนี้โลย้

ทั่้�ทั่ำาให�ม้ราคาติำ�าได�แล�ว ย่งได�ม้ด้ไซึ่นี้์ทั่้�เป็นี้ทั่้�ช้�นี้ชอบขึ้องคนี้ร์่นี้ใหม่ 

ทั่้�ผู้่านี้มาคนี้ทั่้�ใส่แขึ้นี้ปลอมจะอาย แติ่เม้�อม้ด้ไซึ่นี้์ทั่้�สวยงามก็ทั่ำาให�

ผู้้�ใส่นี้่�นี้ม้ความม่�นี้ใจ ใส่ให�คนี้อ้�นี้เห็นี้ได� ทั่่�งย่งได�ร่บเล้อกเขึ้�ารอบ 10 

ทั่้มส์ดทั่�ายขึ้อง “Google Impact Challenge” ทั่้�ให�รางว่ลแก่ไอเด้ย

ท้ั่�ได�ใช�เทั่คโนี้โลย้ทั่้�ทั่ำาให�โลกน้ี้�ด้ขึ้้�นี้ ได�ร่บเงินี้สนี้่บสน์ี้นี้มากถ้ง 25 

ล�านี้เยนี้ นี้้�ค้อความสำาเร็จหล่งจากทั่้�ออกมาจากบริษ่ทั่เค

ผู้้�บริหารขึ้อง Monodzukuri Venture ทั่้�พับก่บกำาแพังเช่นี้

เด้ยวก่นี้ในี้บริษ่ทั่ย่กษ์ใหญ่ แล�วออกมาดำาเนิี้นี้กิจการขึ้องตินี้เองม้

จำานี้วนี้มาก ไม่ใช่ว่าภายในี้บรษิท่ั่ยก่ษ์ใหญ่จะไม่มบ้ค์ลากรท้ั่�มค้วาม

เป็นี้เลศิ แต่ิโครงสร�างระบบขึ้ององค์กร ไม่เอ้�อให�เกิดการใช�พัลง่เหล่า

นี้่�นี้นี้่�นี้เอง 

การเปล้�ยนี้บทั่บาทั่น้ี้�ไม่ใช่เป็นี้ไปในี้เฉพัาะในี้ประเทั่ศญ้�ป์�นี้

เทั่่านี้่�นี้ ม้ติ่วอย่างให�เห็นี้เช่นี้เด้ยวก่นี้ท้ั่�เฉินี้เจิ�นี้ในี้ประเทั่ศจ้นี้ ซึ่้�งทั่้�น้ี้�

แต่ิเดมิเป็นี้ฐานี้การผู้ลติิขึ้องบรษิท่ั่ยก่ษ์ใหญ่ญ้�ป์�นี้ แต่ิปัจจบ์น่ี้นี้่�นี้ ได�
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