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“..โลกปััจจุบััน หมุุนเร็็วเกินกว่าต้้องมุาเสีียเวลาทำำา PDCA 

ทีำละขัั้�น วางแผนกับัความุไมุ่แน่นอนในอนาคต้สิี�งทีำ�ต้้องทำำาคือ แต้ก

วงจร็ใหญ่่ ให้เป็ันวงจร็ชิิ้�นเล็กๆ หมุุนให้เร็็ว ใช้ิ้เวลากับั P-Plan 

ให้น้อยลงเหลือเป็ันแค่ DCA ใกล้ชิิ้ด และทำดสีอบัจริ็งกับัลูกค้า 

จากนั�นสีร้็าง DCA วงใหมุ่..”

คำ�พ้ดืน่� ผมนำ�ม�จำ�กักั�รนำ�เสนอของประธุ�นบัรษัิที่ SME 

ชิ�วญ่�ปุ่น ผ้้ผลิต้ชิิ�นส่วนย�นยนต์้ท่ี่�ได้ืรับัร�งวัล Smart Factory กับ

การท้ี่าที่ายืหลักการ PDCA ซ้�งแพร่หล�ยและเป็นท่ี่�ยอมรับักััน

ทัี่�วไป ให้ชิวนคิดืกัันต่้อครับั

โลก	VUCA

เมื�อเกิัดื COVID-19 ม่กั�รกัล่�วกัันว่� เร�กัำ�ลังเข้�

ส่้วิถ่คว�มปกัติ้ใหม่ New Normal ด้ืวยคว�มเปล่�ยนแปลงท่ี่�

รุนแรง รวดืเร็ว ม่คำ�ท่ี่�ใช้ิอธิุบั�ยลักัษณ์ะเช่ินน่�คือ VUCA ท่ี่�เริ�ม

ใช้ิโดืยกัองทัี่พสหรัฐฯ ในกั�รกัล่�วถ้งสถ�นกั�รณ์์สงคร�มใน

ต้ะวันออกักัล�ง

สภ�พกั�รณ์์ คือ ผันผวนส้ง ย�กัจำะค�ดืเดื� เกิัดืคว�ม

เปล่�ยนแปลงอย่�งฉับัพลันไม่ทัี่นตั้�งตั้ว (Volatility), ไม่ชัิดืเจำน เอ�แน่ 

เอ�นอนไม่ได้ื (Uncertainty), สลับัซับัซ้อน ม่ปัจำจัำยท่ี่�ส่งผลกัระที่บั

ต่้อกัันม�กัม�ย (Complexity), และ คลุมเครือ ล�งเลือน มองเห็น

ได้ืไม่ชัิดืเจำน (Ambiguity)

PDCA  โลก VUCA
และ มาม่า

การพยืากรณ์ี ไปข้�งหน้�ของธุุรกิัจำเป็นไปได้ืย�กั เช่ิน 

ต้ล�ดืจำะหดืตั้วหรือโต้เท่ี่�ไหร่ เสถ่ยรภ�พรัฐบั�ล สภ�พสังคม 

พฤติ้กัรรม และรสนิยมล้กัค้�ในอน�คต้จำะเปล่�ยนไปอย่�งไร 

จำะเกิัดืเที่คโนโลย่ใหม่ๆ อะไรท่ี่�ส่งผลกัระที่บัต่้ออุต้ส�หกัรรม จำะม่

ค่้แข่งร�ยใหม่เข้�ม�ในร้ปแบับัไหน

ก่ัอนหน้�น่� ‘Black Swan’ เป็นอ่กัคำ�หน้�งท่ี่�ใช้ิเปร่ยบัเท่ี่ยบั

กั�รเปล่�ยนแปลง ท่ี่�เกิัดืข้�นได้ืแม้ว่�จำะม่โอกั�สเพ่ยงน้อยนิดื แต่้ส่ง

ผลกัระที่บัรุนแรงอย่�งค�ดืไม่ถ้ง ม�จำ�กัเหตุ้กั�รณ์์ในอด่ืต้เมื�อเกิัดื

กั�รค้นพบัหงส์ส่ดืำ� ล้มคว�มเชืิ�อว่�ม่แต่้หงส์ส่ข�วเท่ี่�นั�น

กั�รว�งแผนในวงจำร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ถ้กัตั้�ง

คำ�ถ�มว่� ยัืงม่ีประโยืช้น์อยู่ืจัริงหรือไม่ี ต่้อกั�รเส่ยเวล� และ

ที่รัพย�กัร เพร�ะเมื�อถ้งเวล�นำ�ไปปฏิิบััติ้ สภ�พแวดืลอ้มที่�งธุุรกัจิำ

ก็ัอ�จำเปล่�ยนแปลงไปแล้ว

ยกัตั้วอย่�ง แผนพัฒนาช้าติั 20 ปี ท่ี่�ถ้กัวิพ�กัษ์วิจำ�รณ์์ว่�

เป็นคว�มส้ญเปล่� เพร�ะเมื�อเวล�ผ่�นไป ทัี่�งสภ�พสังคมภ�ยใน 

และปัจำจัำยแวดืล้อมของโลกัภ�ยนอกั เปล่�ยนแปลงไปม�กัม�ยจำน

ที่ำ�ให้แผนไม่สอดืคล้องกัับัสภ�พคว�มเป็นจำริง

หรือช่ิวงวิกัฤต้ COVID-19 ผ้้บัริห�รจำำ�นวนม�กักัล่�วว่� 

กั�รประคองตั้วให้ผ่�นพ้นมรสุม คือภ�รกิัจำเฉพ�ะหน้�ท่ี่�ต้้องที่ำ�

อย่�งเร่งด่ืวน ทัี่�งกั�รลดืร�ยจ่ำ�ย และรักัษ�ร�ยได้ื การวางแผน

ต้ัองพับไปก่อน เพร�ะไม่ส�ม�รถค�ดืกั�รณ์์อน�คต้ได้ื
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ธุุรกิัจำจำำ�นวนม�กั ต้ัองกระโดดเข้าสู่่ธ่ีรกิจัรูปแบบใหม่ี

ทัี่นท่ี่ เช่ินเพิ�มช่ิองที่�งกั�รจำำ�หน่�ย และกั�รส่งมอบัท่ี่�ไม่เคยที่ำ�ม�

ก่ัอน สร้�งผลิต้ภัณ์ฑ์์ และบัริกั�รใหม่ให้กัับัล้กัค้� ทัี่�งหมดืน่�เกิัดืข้�น

ด้ืวยกั�รปรับัตั้วในระยะเวล�สั�นๆ เพื�อเอ�ตั้วรอดื 

Just Do it

กัรณ่์ศ้กัษ�หน้�งกัับัผลติ้ภัณ์ฑ์์ใกัล้ตั้วท่ี่�เร�ที่กุัคนคุ้นเคยกัันด่ื

คือ มีาม่ีา ท่ี่�ม่กั�รปรับัร้ปลักัษณ์์ตั้วเองครั�งใหญ่ พร้อมๆ กัับัสินค้�

ใหม่ในกัลุ่มม�ม�่ OK โดืยเฉพ�ะกัับั รส่ผัดไข่เค็ิมี ท่ี่�ประสบัคว�ม

สำ�เร็จำอย่�งม�กั

คุณ์เวที่ติ้ โชิควฒัิน� ผ้้บัริห�รระดืบััส้งของเครอืสหพฒัิน์ ให้

สัมภ�ษณ์์ถ้งท่ี่�ม�ของกั�รปรับัตั้วครั�งน่�ว่� แม้แต่้ Brand แข็งแกัร่ง

อย่�งม�ม่�เองก็ัส�ม�รถ ถููก Disrupt ได้ื “…ยุคใหม่เต็้มไปด้ืวย 

Start up ม่คนม�กัม�ยคิดืได้ืเหมือนเร� ถ้�เร�ไม่ออกัอ�จำจำะม่คน

อื�นออกั เป็นใครก็ัไม่ร้้ท่ี่�เข�คิดืได้ื”

เหตุ้กั�รณ์์หน้�งคือ กั�รเข้�ม�ในต้ล�ดืได้ือย่�งหวือหว�ของ 

บะหม่ี�กึ�งส่ำาเร็จัรูปส่ไตัล์เกาหล่ ท่ี่�ต้อบัสนองคว�มต้้องกั�รของ

ล้กัค้�คนรุ่นใหม่

กั�รออกัข�ยรสชิ�ติ้ใหม่ โดืยปกัติ้ใช้ิเวล� 1 ถ้ง 2 ปี ใน

กั�รพัฒิน�ผลิต้ภัณ์ฑ์์ ว�งต้ำ�แหน่งต่้อส้้ที่�งกั�รต้ล�ดืเท่ี่ยบักัับั 

ค่้แข่ง ที่ดืสอบักัับัผ้้บัริโภค เต้ร่ยมกั�รผลิต้ และแผนกั�รต้ล�ดื แต่้

กัับัรสผัดืไข่เค็มนั�น นโยบั�ยสำ�คัญอันดัืบัต้้นคือ “เวลาท่ี่�รวดเร็ว” 

กั�รที่ำ�ง�นแบับัวถ่ิ Start up ถููกนำา

มีาประย่ืกต์ัใช้้ มองกิัจำกัรรมเป็นกั�รเร่ยนร้้ 

ที่ดืลองที่ำ� ลองผิดืลองถ้กัไปเรื�อยๆ หล�ย

ง�นท่ี่�เคยต้้องที่ำ�ท่ี่ละขั�นถ้กัจัำบัควบัรวม

ที่ำ�พร้อมกัันไป ด้ืวยท่ี่มง�นข้�มหน่วยง�น

ในช่ิวงต้้นกั�รผลิต้ยังไม่พร้อมได้ื

จำำ�นวนสินค้�ต้�มท่ี่�ต้้องกั�ร กั�รเข้�ส่้

ต้ล�ดืยังคงเดิืนหน้� แต่ัปรับตััวสิ่นค้ิา ให้

กัล�ยไปเป็นผลิต้ภัณ์ฑ์์ท่ี่�ม่จำำ�กััดื (Limited 

Edition) และเปิดืตั้วบันช่ิองที่�ง Online 

จำนเกิัดืเป็นกัระแส

แผนกั�รต้ล�ดืท่ี่�ปกัต้ิต้้องเต้ร่ยม

กั�รเป็นอย่�งด่ืก่ัอนกั�รข�ยเปล่�ยนไปเป็น การที่ำาตััวเองให้

ยืืดหย่่ืน ที่ำ�ไปแก้ัไปต้�มสภ�พหน้�ง�น ด้ืผลต้อบัรับัแล้วปรับั

แผนกั�รต้ล�ดืทัี่นท่ี่ 

จำ�กัประสบักั�รณ์์ม�ม่�น่� สะท้ี่อนวิธุ่คิดืได้ืเช่ินเด่ืยวกัับัคำ� 

พ้ดืเปิดืบัที่คว�ม ท่ี่�วงจำร PDCA กัล�ยม�เป็นเน้นหนักัท่ี่� DCA (Do-

Check-Act) หลายืๆ เรื�อง และหม่ีนให้เร็ว สิ�งสำ�คัญคือ ลงมือ

ที่ำ� วัดืผล เร่ยนร้้ และปรับัตั้ว

อย่�งไรก็ัต้�ม ผมคิดืว่�ในโลกัคว�มเป็นจำริงนั�น มิใช่ิว่�ง�น

ทุี่กัอย่�งจำะอย่้ในสภ�พ VUCA ยังคงม่ง�นจำำ�นวนม�กัท่ี่�ปัจำจัำย

เก่ั�ยวข้องเป็น ปัจัจััยืท่ี่�คิวบค่ิมีได้ วางแผนได้

Jeff Bezos เจ้ำ�พ่อ e-Commerce จำ�กั Amazon เคยกัล่�ว

ว่� คิวามีต้ัองการของลูกค้ิา ท่ี่�ไม่ม่วันเปล่�ยนแปลงคือ ‘ต้้องกั�ร

สินค้�คุณ์ภ�พด่ื ร�ค�ถ้กั ส่งมอบัรวดืเร็ว’

รวมถ้ง DCA ท่ี่�หมุนเร็ว ห�กัปร�ศจำ�กัวิสัยทัี่ศน์หรือ 

เป้�หม�ยกัำ�กัับัไว้ ก็ัอ�จำเปร่ยบัได้ืกัับั การเร่งพายืเรือโดยืไร้ 

หางเสื่อ กั�รกัำ�หนดื จัำดืลำ�ดัืบั เชืิ�อมต่้อ DCA แต่้ละวง ต้้องกั�ร

ภ�พรวม (Big Picture) หรือแผนหลักั (Master Plan) ม�กัำ�กัับัด้ืวย

ดัืงนั�น กั�รใชิ ้PDCA ข้�นกัับั ‘ปัจัจััยืแวดล้อมี’ ของลกััษณ์ะ

ง�น และต้้องม่ ‘คิวามียืืดหย่่ืน’ ต่้อกั�รนำ�ไปใช้ิครับั




