
สารบัญ

บทน�ำ          11

ส่วนที่หนึ่ง

การออกแบบเพื่อการขยายขนาด          17

• การขยายขนาดและความคล่องตวั  

• โคคา-โคลากบัการออกแบบ  

• สิ่งที่มองไม่เหน็ขบัเคลื่อนสิ่งที่มองเหน็  

• เจอร์ร ีแมก็ไกวร์  กบัผม  • ออกแบบการออกแบบใหม่

บทที่ 1
การออกแบบ          35

• การออกแบบคอือะไร  

• ศลิปะกบัการออกแบบ  • ระบบกบัการออกแบบ  

• การออกแบบมนิาควาใหม่  • การออกแบบเพื่อค�าว่าท�าไม

  • วงแหวนทองค�าSAMPLE



บทที่ 2
ขนาด          63

• การออกแบบเพื่อการขยายขนาด  • การขยายขนาด  

• การท�าให้เรยีบง่าย  การท�าให้เป็นมาตรฐาน  และการท�าให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั  

• การขยายขนาดโคคา-โคลา  • องค์กรแห่งมาตรฐาน

  • มากกว่าการขยายขนาด

บทที่ 3
ความซับซ้อน          99

• บรบิทแวดล้อมส�าคญัที่สดุ  

• ยุ่งยากหรอืซบัซ้อน  • บางครั้งมมีากกย็่อมดกีว่า  

• ทกุคนต้องมคีวามคล่องตวั  • การออกแบบเพื่อเชื่อมโยง

ส่วนที่สอง

การออกแบบเพื่อความคล่องตัว          137

• ช่วงเวลาโกดกั  

• ดาวรุ่งพุ่งแรงที่มชีื่อว่าสตาร์ตอพั  • ยคุที่สี่ของนวตักรรม  

• การออกแบบเพื่อความคล่องตวั

บทที่ 4
ฉลาดข้ึน          153

• สร้างความสั่นคลอนหรอืถูกสั่นคลอน  

• ล้มเหลวแต่เนิ่น ๆ  • เลโก้ไม่ใช่รถลมัโบร์กนิ ี 

• มมีากกว่าย่อมดกีว่า

  • ปัญหาที่ร้ายแรงเทยีบเท่าฉลามกดั  • อนัดบัแรก  จงฉลาดขึ้น
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บทที่ 5
เร็วข้ึน          193

• สร้างให้มคีวามรวดเรว็  

• ปรบัทศิทาง  เดนิหน้าต่อ  หรอืตายจากไป  

• เรยีนรู้จากการลงมอืท�า  • ผลติภณัฑ์ที่แค่พอใช้ได้  

• จากนั้นกท็�าให้เรว็ขึ้น

บทที่ 6
ลีนขึ้น          227

• การขยายขนาดและความคล่องตวั  

• เปิดไม่ใช่ปิด  • การก่อตวั  • จดุสนใจ  

• สดุท้ายนี้  จงท�าให้ตวัเองลนีขึ้น

บทส่งท้าย
คล่ืนลูกต่อไป          265

• โต้คลื่นลูกต่อไป  

• วฒันธรรมแห่งการลงมอืท�า  • มติใิหม่ของการออกแบบ  

• คดิเกี่ยวกบัการออกแบบให้ใหญ่  (ขึ้น)

ข้อมูลเจำะลึก          283

แถลงกำรณ์กำรออกแบบอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย          289

ประวัติผู้เขียน          299
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บทน�ำ

	 นโลกที่ผนัผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็แบบทกุวนันี้		การขยาย 

	 ขนาดและความคล่องตัวคือสิ่งส�าคัญที่บริษัททุกแห่งต้องการเพื่อให้

ตวัเองเตบิโตและไม่ตกยคุ

หากคณุเป็นบรษิทัใหญ่ที่มั่นคง		กแ็สดงว่าคณุสามารถขยายขนาด

ได้แล้ว		คุณสามารถขยายกิจการจากบอสตันไปยังเมืองบังคาลอร์ของ

อินเดียได้อย่างไม่ยากเย็น		ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณได้สั่งสมทรัพยากร 

ต่าง	ๆ	ซึ่งสตาร์ตอัพส่วนใหญ่ได้แต่ฝันถึง		ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์		

แบรนด์		ลูกค้า		ช่องทางการจัดจ�าหน่าย		หรอืความสมัพนัธ์		ปัญหาของ

คณุจงึไม่ใช่เรื่องการขยายขนาด		แต่เป็นเรื่องความคล่องตวั		คณุต้องฉลาด

กว่า		เรว็กว่า		และ		“ลนี		(lean)”		กว่าสตาร์ตอพัที่ก�าลงัเลง็อตุสาหกรรม

ของคณุเพื่อเข้ามาสั่นคลอนมนั

คณุต้องถามตวัเองว่า		ท�าอย่างไรคณุจงึจะเตบิโต		(ชงิส่วนแบ่งตลาด  

เพิ่มความนิยมของแบรนด์		และท�ารายได้ให้มากขึ้น)		ด้วยความรวดเร็ว
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และความยดืหยุน่เท่ากบัสตาร์ตอพัได้		บรษิทั		องค์กร		หรอืแม้แต่หน่วยงาน

รัฐบาลที่มีขนาดใหญ่และมั่นคงมีความเสี่ยงที่จะถูกคว�่าและพบกับสิ่งที่

เรียกว่าช่วงเวลาโกดัก		ซึ่งหมายถึงการได้แต่มองอุตสาหกรรมของตัวเอง

ถูกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ		และมองความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ที่คอยปกป้องตวัเองมาหลายสบิปีสูญสลายไปในชั่วข้ามคนื

ถ้าคณุเป็นสตาร์ตอพั		คณุจะมปัีญหาอกีแบบ		กล่าวคอื		คณุมคีวาม

คล่องตวัอยู่แล้ว		หรอืจรงิ	ๆ	กค็อืคณุมแีต่ความคล่องตวัเพยีงอย่างเดยีว		

ปัญหาของคณุไม่ใช่การลองใช้โมเดลธรุกจิใหม่	ๆ		การวางจดุยนืใหม่ของ

บริษัท		การสร้างคุณสมบัติใหม่	ๆ	ให้ผลิตภัณฑ์		หรือแม้แต่การสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมภายในเวลาไม่กี่วัน		ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่	ๆ	ได้แต่ 

ฝันถึง		ปัญหาที่ท�าให้คุณนอนไม่หลับคือการสร้างทีมที่เหมาะสม		การ 

ตัดสินใจว่าตัวชี้วัดใดบ้างที่ส�าคัญ		การหาลูกค้า		และการหาเงินทุน		 

พูดง่าย	ๆ	ก็คอื		การขยายขนาดเป็นปัญหาส�าหรบัคณุ		การท�าทกุอย่าง

เพื่อขยายกิจการไปยังพื้นที่ใหม่	ๆ	ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ท�าก�าไรได้คือความ

ท้าทายที่คณุต้องเผชญิ		นั่นเป็นเหตผุลที่สตาร์ตอพัส่วนใหญ่ล้มเหลวและ

มเีพยีงหนึ่งในสบิเท่านั้นที่ประสบความส�าเรจ็

ดังนั้น		จะเป็นอย่างไรถ้ามีบางสิ่งช่วยให้คุณเติบโต		ป้องกันการ 

ถูกสั่นคลอน		หรือแม้กระทั่งช่วยให้คณุไปได้ไกลแบบก้าวกระโดดได้		จะ

เป็นอย่างไรถ้ามีบางสิ่งช่วยให้คุณขยายขนาดและสร้างความคล่องตัวได้ 

ในเวลาเดยีวกนั

บางสิ่งที่ว่านี้มอียู่จรงิ		และมนักค็อืการออกแบบ

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องการออกแบบ	 	 โดยจะดูว่าบริษัท 

โคคา-โคลาใช้มนัสร้างความเตบิโตได้อย่างไร		และบรษิทัอื่นจะน�าบทเรยีน

เหล่านั้นไปปรบัใช้ได้อย่างไรบ้าง		ไม่ว่าบรษิทันั้น	ๆ	จะมขีนาดเลก็หรอืใหญ่		

อยู่ในอตุสาหกรรมอะไร		หรอืตั้งอยู่ที่ไหนกต็าม

ตลอดหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา		โคคา-โคลาใช้การออกแบบเพื่อขยาย

กิจการไปยังประเทศต่าง	ๆ	กว่า	200	ประเทศ		สร้างแบรนด์ที่มีมูลค่า	
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17’000	ล้านดอลลาร์		เป็นพันธมิตรกับผู้ค้าปลีกกว่า	20	ล้านราย		และ

ขายสินค้าได้เกือบสองพันล้านชิ้นต่อวัน		แต่บริษัทนี้ก็ยังคงเรียนรู้ต่อไป		

โดยในช่วงสบิปีที่ผ่านมา		บรษิทัมุ่งเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้การ

ออกแบบเพื่อสร้างความคล่องตวัด้วย		เพราะนั่นเป็นปัญหาที่บรษิทัยกัษ์ใหญ่

ส่วนใหญ่รวมถงึโคคา-โคลาประสบอยู่

เราจะถอดบทเรียนจากการเดินทางครั้งนี้		โดยถอดรหัสภาษาของ

การออกแบบที่เข้าใจยากให้เป็นหลกัการจ�านวนหนึ่งซึ่งใช้ภาษาธรรมดา	ๆ	

และเข้าใจง่าย		ตลอดเนื้อหาทั้งเล่มเราจะส�ารวจตัวอย่างจากทั่วโลกและ

จากกระบวนการท�างานในส่วนต่าง	ๆ	ของบริษัท		ไม่ว่าจะเป็นการปลูก

มะม่วงในเคนยา		การบรรจหุบีห่อในโตเกยีว		ร้านค้าปลกีในโบโกตา		การ

โฆษณาในเคปทาวน์		หรือตู้กดเครื่องดื่มในสหรัฐอเมริกา		เพื่อท�าความ

เข้าใจถึงบทบาทของการออกแบบในการช่วยให้หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 

ในโลกมีความคล่องตัวมากขึ้น		และปรับตัวได้ดีขึ้นในโลกที่ซับซ้อนและ

ก�าลงัเปลี่ยนแปลงไป		เรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นเรื่องของโคคา-โคลาโดยตรง		

แต่ปัญหาที่พวกเขาประสบนั้นเป็นสิ่งที่ทกุคนมโีอกาสพบเจอทั้งสิ้น

วิธีใช้หนังสือเล่มนี้

หนงัสอืเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง	ๆ	ดงันี้		ส่วนที่หนึ่งจะว่าด้วยเรื่อง

วิธีออกแบบเพื่อการขยายขนาด		และแสดงให้เห็นวิธีที่บริษัทโคคา-โคลา 

ใช้การออกแบบกับทุกส่วนของธุรกิจเพื่อสร้างแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่า	

17’000	ล้านดอลลาร์

ในบทที่	1		เราจะตอบค�าถามที่ว่าการออกแบบคอือะไร 	จากนั้นจะ

แสดงให้เห็นว่าการออกแบบท�าให้เกิดคุณค่าได้อย่างไรและการออกแบบ

อย่างมจีดุมุ่งหมายมลีกัษณะอย่างไร

SAMPLE



14

ในบทที่	2		เราจะไปส�ารวจวิธีที่บริษัทโคคา-โคลาใช้กลยุทธ์การ

ออกแบบเพื่อการขยายขนาดของบริษัทจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ 

แพร่หลายที่สดุในโลก		ดไีม่ดอีาจเป็นเพยีงแบรนด์เดยีวที่แพร่หลายที่สดุ

ในบทที่	3		เราจะพจิารณาปัจจยัสามข้อที่ก่อให้เกดิลกัษณะใหม่ของ

ตลาดในปัจจบุนั		ได้แก่		ปัญหาโลกแตก		การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นจาก

โลกยุคอินเทอร์เน็ต		และความต้องการที่จะสร้างคุณค่าร่วม		แน่นอนว่า 

ยงัมปัีจจยัอื่น	ๆ	อกี		แต่ปัจจยัทั้งสามข้อนี้ได้สร้างความซบัซ้อนใหม้ากขึ้น

ไปอกีระดบัจนท้าทายความสามารถในการเตบิโตของทกุบรษิทั

ในส่วนที่สองเราจะพูดถึงสิ่งที่ต้องท�าเพื่อให้แบรนด์มีมูลค่าระดับ 

พนัล้านดอลลาร์		และหาค�าตอบว่าท�าไมบรษิทัที่มั่นคงจงึรกัษาสถานภาพ

ของการเป็นบรษิทัแถวหน้าได้ยากกว่าที่แล้วมา		เราจะไปดดู้วยว่าสตาร์ตอพั

ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวและบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงจะท�า 

อย่างนั้นได้อย่างไร

ในบทที่	4		เราจะอธิบายถงึวธิทีี่การออกแบบช่วยให้ทกุบรษิทัเรยีนรู้

ที่จะล้มเหลวแต่เนิ่น	ๆ	และปรบัตวัเพื่อให้น�าหน้าคูแ่ข่งอยู่เสมอ		เราจะแสดง

ให้เหน็วธิทีี่บรษิทัโคคา-โคลาใช้การออกแบบเพื่อสร้างความสามารถในการ 

ปรับตัว		ไล่ตั้งแต่การใช้ท�านองห้าตัวโน้ต		ระบบจัดจ�าหน่ายในแอฟริกา 

ที่อาศัยแรงงานคน		ไปจนถึงการเปลี่ยนโฉมร้านค้านับร้อย	ๆ	แห่งใน 

ลาตนิอเมรกิา

ในบทที่	5		เราจะไปดูว่าการออกแบบ		“ระบบที่แยกส่วนกัน		 

(modular	systems)”		เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้บริษัทคงความคล่องตัวมาก

พอที่จะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างไร		และเราจะไปพิจารณาเรื่องราว

ตัวอย่างจากโคคา-โคลา		ซึ่งได้แก่		ระบบภาพลักษณ์ของน�้าผลไม้ที่วาง

จ�าหน่ายทั่วโลก		เทคนคิการปลูกมะม่วงแบบความหนาแน่นสูง		และการ

พฒันาตูก้ดเครื่องดื่มฟรสีไตล์		เพื่อจะได้เหน็ว่าการออกแบบระบบที่แยกส่วน

กนันั้นใช้ได้ผลจรงิ
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ในบทที่	6		เราจะไปดูกันว่าเหตุใดการออกแบบระบบเปิด		(เช่น		 

วิกิพีเดีย)		ถึงท�าให้เกิดการร่วมมือกันได้อย่างมหาศาล		ทั้งภายในบริษัท

และกบับรรดาผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทั		กระบวนการนี้ไม่เพยีงช่วยให้

ค้นพบความสามารถและแนวคิดที่ดีที่สุด	 	แต่ยังช่วยประหยัดเงินใน 

ระยะยาวอีกด้วย		เราจะพิจารณาการพัฒนาโคคา-โคลา	ดีไซน์แมชชีน		

โครงการไฟฟ์บายทเวนตีซึ่งเป็นปณิธานที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการหญิง 

ทั่วโลก		และโครงการเกี่ยวกับการใช้น�้าทั่วโลกในฐานะตัวอย่างของ 

ระบบเปิดที่ก�าลงัใช้งานกนัจรงิ	ๆ

ในบทส่งท้าย		เราจะพจิารณาว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในโลกที่การ

ออกแบบเป็นที่แพร่หลาย		พร้อมทั้งส�ารวจว่าบรษิทัใหญ่	ๆ	สามารถเรยีนรู้

อะไรจากสตาร์ตอพัได้บ้าง		เพื่อช่วยให้ตวัเองไม่ถกูสั่นคลอน		และสตาร์ตอพั

สามารถเรยีนรูอ้ะไรจากบรษิทัใหญ่ได้บ้าง		เพื่อให้ตวัเองหลดุพ้นจากอตัรา

ความล้มเหลวอนัน่าเศร้าของสตาร์ตอพั		คลื่นนวตักรรมลกูต่อไปอย่างการ

สร้างธรุกจิ		“สเกลอพั		(scale-up)”		จะเป็นค�าตอบส�าหรบับรษิทัทั้งสองขั้ว

ได้หรอืไม่

ตลอดหนังสือเล่มนี้เราจะน�าเสนอบทเรียนที่ทุกบริษัทสามารถ 

น�าไปใช้เพื่อท�าให้บรษิทัเตบิโตและเจรญิรุง่เรอืง		พร้อมทั้งค�าแนะน�าต่าง	ๆ	

เกี่ยวกบัวธิทีี่คณุสามารถน�าแนวคดิของเราที่ผ่านการใช้จรงิมาแล้วไปใช้เพื่อ

ท�าให้ทกุคนในบรษิทัเหน็พ้องต้องกนั

ในส่วนข้อมูลที่เจาะลึก		เราจะให้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับคนที่

อยากเจาะลกึลงไปในแนวคดิต่าง	ๆ	ที่อยูใ่นหนงัสอืเล่มนี้ให้มากขึ้น		ทั้งยงั

มส่ีวนแถลงการณ์		“การออกแบบอย่างมจีดุมุง่หมาย”		ที่ยงัไม่เคยเผยแพร่

ที่ไหนมาก่อน		และถือเป็นช่วงเวลาเจอร์รี	แม็กไกวร์	 	ของผมในบริษัท		 

รวมถงึเป็นจดุก�าเนดิของหนงัสอืเล่มนี้ด้วย

ในหนังสือเล่มนี้	 	 เราจะไปดูเบื้องหลังการท�างานของบริษัท 

โคคา-โคลา		ไล่ตั้งแต่ตอนที่อุตสาหกรรมผลิตพรมช่วยบริษัทตัดสินใจว่า 

จะใช้สีน�้าเงินแบบใดกับขวดน�้าดื่มแบรนด์ดาซานี		ไปจนถึงวิธีที่บริษัทใช้
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เปลี่ยนขยะชวีภาพในท้องถิ่นต่าง	ๆ	อย่างต้นอ้อยในบราซลิหรอืเปลอืกไม้

ในรสัเซยีให้กลายเป็นขวดแพลนต์บอตเทลิ

แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบริษัทโคคา-โคลา 

โดยเฉพาะ		แต่ธุรกิจทุกประเภทก็สามารถเรียนรู้ได้จากวิธีที่บริษัทน�าการ

ออกแบบมาใช้แก้ปัญหาเหล่านั้น

SAMPLE



การออกแบบ
เพื่อการขยายขนาด

ส่วนที่หนึ่ง

SAMPLE



	 ปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนปี	2013	มีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจกว่า 

 ปกตกิระหน�่าออกมามากมาย		เทสลาประสบปัญหาแบตเตอรี่ลกุไหม้

อีกครั้ง		ท�าให้กลัวกันว่าอาจต้องมีการเรียกคืนรถ		ธนาคารกลางสหรัฐชี้

ความผิดของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งซึ่งชอบใช้ข้อมูลวงใน 

ในการซื้อขายหุน้		และดชันตีลาดหลกัทรพัย์ท�าสถติสูิงสดุเป็นประวตักิารณ์		

อย่างไรกต็าม		ท่ามกลางข่าวพาดหวัที่น่าสนใจเหล่านั้น		มอียูส่องเหตกุารณ์

ที่โดดเด่นออกมา		นั่นคอื		การปิดตวัลงของอาณาจกัรค้าปลกีที่เคยยิ่งใหญ่

แห่งหนึ่ง		และการเปิดตวัวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์ด้วยมลูค่าอนัสงูลิ่วของ

บรษิทัขวญัใจคนเล่นอนิเทอร์เนต็ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา	7	ปี

บริษัทบล็อกบัสเตอร์ที่เคยท�าให้การยืนต่อแถวเช่าวิดีโอเป็นภารกิจ

แรกในแผนสุดสัปดาห์ของคนรักภาพยนตร์นับล้านต้องปิดตัวลงในที่สุด		

พออกีหนึ่งวนัต่อมา		เวบ็ไซต์อย่างทวติเตอร์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าคนดงั  

นักปฏิวัติ		และนักการเมืองผู้หลงผิดเป็นครั้งคราวก็จบวันแรกในตลาด 

หลักทรัพย์ด้วยมูลค่าบริษัทเท่ากับ	30’000	ล้านดอลลาร์		ซึ่งมากกว่า 

เคลลอ็กส์		โฮลฟู้ดส์		และครึ่งหนึ่งของบรษิทัทั้งหมดในดชันเีอสแอนด์พี	500

นั่นเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างพิเศษ		แต่ก็สะท้อนให้เห็นสภาพตลาด 

ในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม		ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสที่มาพร้อม

กบัการสั่นคลอนอตุสาหกรรมต่าง	ๆ		ในโลกทกุวนันี้ที่มกีารตดิต่อกนัอย่าง

มากมายและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด		บริษัททุกแห่งก�าลังถอยกลับ

ไปประเมินจุดอ่อนของตัวเอง		หรือไม่ก็หาหนทางที่จะค้นพบข้อได้เปรียบ

และพลกิโฉมอตุสาหกรรมของตวัเอง

การมีขนาดใหญ่อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ		ในยุคที่รุ ่งเรืองที่สุด		

บลอ็กบสัเตอร์มรี้านสาขาประมาณ	9’000	แห่งทั่วสหรฐัอเมรกิา		พวกเขา

มีคุณสมบัติเรื่องขนาดแล้วแต่ขาดความคล่องตัวที่จะช่วยรักษาความ 

นิยม		และในขณะที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจทุกคนต่างฝันถึงการเป็นทวิตเตอร์หรือ 

สั
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อนิสตาแกรมรายต่อไป		90	เปอร์เซน็ต์ของสตาร์ตอพักอ็ยูไ่ม่รอดถงึปีที่สอง		

เพราะถงึแม้จะถกูออกแบบให้มคีวามคล่องตวั		แต่ส่วนใหญ่กม็ปัีญหาเรื่อง

การขยายขนาด

ทุกบริษัทต้องการทั้งการขยายขนาด
และความคล่องตัวเพื่อที่จะประสบความส�าเร็จ

ไล่ตั้งแต่สตาร์ตอัพที่เพิ่งเปิดตัวในเนปาลไปจนถึงบริษัทข้ามชาติที่

ก่อตั้งมากว่าร้อยปีในนวิยอร์ก		การขยายขนาดและความคล่องตวัคอืสิ่งที่

ส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของทกุบรษิทั

การขยายขนาดและความคล่องตัว

ถ้าคณุท�างานอยูใ่นสตาร์ตอพั		คณุกม็คีวามคล่องตวั		ทั้งยงัอาจก�าลงัสร้าง

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดไปเรื่อย	ๆ	ทุกวัน		และ 

ปรับเปลี่ยนบ้างเมื่อจ�าเป็นเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้		แต่สิ่งที่ท�าให้คุณนอน 

ไม่หลับคือเรื่องการขยายขนาด		ซึ่งหมายถึงการท�าให้โมเดลธุรกิจที่ใช ้

มคีวามมั่นคง		เพื่อให้คณุก้าวหน้าไปอกีขั้นและกลายเป็นบรษิทั		การจะท�า

เช่นนี้ได้คณุต้องมเีงนิทนุ		พนกังาน		ลูกค้า		และทกุสิ่งทกุอย่างเพิ่มขึ้น

ถ้าคณุก�าลงัท�างานในบรษิทัที่มั่นคง		คณุมขีนาดแล้วครบั		อนัที่จรงิ

เหตผุลที่คณุมาอยู่ตรงจดุนี้ได้กเ็พราะคณุรูว่้าบรษิทัขนาดใหญ่บรหิารจดัการ

งานอย่างไร		คณุประสบความส�าเรจ็เพราะรู้วธิใีช้ประโยชน์จากขนาดของ

บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ		บางทีคุณอาจอยากเพิ่มรายได้หรือขยาย
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ขอบเขตการปฏิบัติงานของบริษัท		แต่สิ่งที่คุณเป็นห่วงคือการตามตลาด

ให้ทันและการคงความสามารถทางการแข่งขันในโลกที่ไม่แน่นอนและ

เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเรื่อย	ๆ		อีกทั้งยังมีบรรดาสตาร์ตอัพที่ก�าลังหาวิธี

สั่นคลอนอตุสาหกรรมของคณุ

ถ้าบริษัทของคุณจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 	คุณจะเข้าใจ 

เรื่องทั้งหมดนี้ในอีกมุมหนึ่ง		คุณจะด�าเนินชีวิตภายใต้แรงกดดันจากการ

บริหารธุรกิจระดับโลกอยู ่ทุกวัน	 	 โดยรู ้ว่าเมื่อจบไตรมาสนั้นคุณและ 

เพื่อนร่วมงานจะถูกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพัน	ๆ	คนตัดสินอย่างไม่ปราน	ี	

แถมในแต่ละไตรมาสยงัมเีงนิเดมิพนัหลายล้านหรอืบางครั้งกห็ลายพนัล้าน

ดอลลาร์		การจดัการขนาดคอืสิ่งที่คณุค�านงึอยูเ่สมอ		แต่หลกั	ๆ	แล้วสิ่งที่

ท�าให้คุณนอนไม่หลับคือความคล่องตัว		ซึ่งก็คือการท�าให้ได้ตามความ 

คาดหวังของไตรมาสปัจจุบัน		พร้อมทั้งท�าให้เกิดความรวดเร็วและความ

ยดืหยุ่นในแบบที่บรษิทัต้องการ		เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	ออกมา		

และสร้างวัฒนธรรมที่คุณต้องมีหากต้องการรักษาความนิยมไว้จนถึง 

ยคุต่อไป

ในฐานะรองประธานฝ่ายนวตักรรมและความเป็นผู้ประกอบการของ

บรษิทัโคคา-โคลา		รวมถงึเป็นอดตีหวัหน้าฝ่ายออกแบบ		ผมมกัถกูถามว่า		

“แบรนด์ที่อยู่มาเป็นร้อยปีอย่างโคคา-โคลาท�าอย่างไรถึงยังคงความนิยม

เอาไว้ได้”		และ		“บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโคคา-โคลาสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	

ได้อย่างไร		กลยทุธ์ของคณุคอือะไร”

จะเป็นอย่างไรถ้ามบีางอย่างที่คณุ		(สตาร์ตอพัของคณุ		ทมีของคณุ		

ต�าแหน่งหน้าที่ของคุณ		หรือฝ่ายของคุณ)		สามารถน�าไปใช้ขยายขนาด

และสร้างความคล่องตวัในแบบที่คณุต้องมหีากอยากประสบความส�าเรจ็SAMPLE
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การออกแบบสร้างได้ทั้งขนาดและความคล่องตัว

เมื่อพูดถึงเรื่องการออกแบบ		คนส่วนใหญ่มักอยากรู้เรื่องพื้นฐาน

อย่าง		“โคคา-โคลาใช้การออกแบบเพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน 

ได้อย่างไร”		“คณุสร้างคณุค่าสงูสดุจากการออกแบบได้อย่างไร”		“คณุใช้

การออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	ได้อย่างไร”		ทั้งหมดนี้เป็นค�าถาม 

ที่ดี		เพราะแม้แต่ผู้จัดการธุรกิจที่เน้นการวิเคราะห์และการบริหารจัดการ

มากที่สุดก็ยังรู้ว่า		การออกแบบสามารถสร้างคุณค่าที่มากกว่าการท�าให้

ผลิตภัณฑ์ดูดีขึ้น		ส�าหรับบางบริษัท		การออกแบบท�าให้พวกเขาเติบโต 

ได้จรงิ	ๆ		ว่าแต่จะท�าแบบนั้นได้อย่างไรล่ะ

โคคา-โคลากับการออกแบบ

เวลาคุณคิดถึงโคคา-โคลากับการออกแบบ		ภาพที่แวบเข้ามาในหัวทันที

อาจเป็นชื่อแบรนด์โคคา-โคลาที่โด่งดงัที่สดุของบรษิทั		พร้อมนกึถงึสสีนัที่ 

คุ้นเคย		เครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนใคร		และบรรจุภัณฑ์ที่โด่งดัง		 

องค์ประกอบเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อน		และเมื่อประกอบ

เข้าด้วยกันก็ช่วยให้เกิดหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก		นั่นคือ		

มากกว่า	17’000	ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม		ในบริษัทโคคา-โคลา		การออกแบบเป็นมากกว่า 

องค์ประกอบดั้งเดมิที่มองเหน็ได้		ถงึแม้เครื่องหมายการค้าและสจีะส�าคญั		

แต่สิ่งที่มองไม่เหน็ต่างหากที่ช่วยให้งานยาก	ๆ	ลลุ่วงไปได้
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โคคา-โคลาออกแบบสิ่งต่าง	ๆ	อย่างสนิค้า		การโฆษณา		บรรจภุณัฑ์  

และตู้แช่		รวมไปถึงวิธีที่สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างการเติบโต		และ

นั่นคอืสิ่งที่ท�าให้วธิอีอกแบบของโคคา-โคลามกีลยทุธ์

เม่ือใช้อย่างมีกลยุทธ์  
การออกแบบก็ช่วยให้บริษัทเติบโตได้

คนส่วนใหญ่ไม่นึกถึงเรื่องการออกแบบในแง่มุมนี้		แต่จริง	ๆ	แล้ว

สิ่งที่ออกแบบมาดีจะเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้เป็นอย่างดี		

ตวัอย่างเช่น		เวลาโคคา-โคลาออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่		เป้าหมายจะเป็น 

การแก้ปัญหาทางธรุกจิให้ได้อย่างแท้จรงิ		ไม่ใช่แค่การเลอืกสี		วสัด	ุ	หรอื

รูปร่างและขนาดของมนัเท่านั้น

องค์ประกอบทั้งหมดนี้ส�าคัญก็จริง	 	แต่บรรจุภัณฑ์ใหม่ยังต้อง 

เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน		 (supply-chain)		ช่วยให้บริษัทบรรลุ 

เป้าหมายด้านความยั่งยืน		ใช้ได้ผลภายใต้ข้อจ�ากัดของระบบบรรจุขวด

และการจัดจ�าหน่าย		เหมาะสมกับแผนธุรกิจของผู้ค้าปลีก		และแน่นอน

ว่าต้องตอบสนองความต้องการของลกูค้า		เมื่อสิ่งต่าง	ๆ	ทั้งหมดนี้เชื่อมโยง

กนั		เราถงึจะพดูได้ว่าบรษิทัก�าลงัใช้การออกแบบอย่างมกีลยทุธ์เพื่อช่วยให้

บรษิทัเตบิโตSAMPLE
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