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สารบัญ
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ส่วนที่หนึ่ง

การออกแบบเพื่อการขยายขนาด

SA

M

• การขยายขนาดและความคล่องตัว
• โคคา-โคลากับการออกแบบ
• สิ่งที่มองไม่เห็นขับเคลื่อนสิ่งที่มองเห็น
• เจอร์รี แม็กไกวร์ กับผม • ออกแบบการออกแบบใหม่

บทที่ 1

การออกแบบ

35

• การออกแบบคืออะไร
• ศิลปะกับการออกแบบ • ระบบกับการออกแบบ
• การออกแบบมินาควาใหม่ • การออกแบบเพื่อค�ำว่าท�ำไม
• วงแหวนทองค�ำ

17

บทที่ 2

ขนาด

63

บทที่ 3

99

PL

ความซับซ้อน

E

• การออกแบบเพื่อการขยายขนาด • การขยายขนาด
• การท�ำให้เรียบง่าย การท�ำให้เป็นมาตรฐาน และการท�ำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
• การขยายขนาดโคคา-โคลา • องค์กรแห่งมาตรฐาน
• มากกว่าการขยายขนาด

• บริบทแวดล้อมส�ำคัญที่สุด
• ยุ่งยากหรือซับซ้อน • บางครั้งมีมากก็ย่อมดีกว่า
• ทุกคนต้องมีความคล่องตัว • การออกแบบเพื่อเชื่อมโยง

M

ส่วนที่สอง

การออกแบบเพื่อความคล่องตัว

137

SA

• ช่วงเวลาโกดัก
• ดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีชื่อว่าสตาร์ตอัพ • ยุคที่สี่ของนวัตกรรม
• การออกแบบเพื่อความคล่องตัว

บทที่ 4

ฉลาดขึ้น

153

• สร้างความสั่นคลอนหรือถูกสั่นคลอน
• ล้มเหลวแต่เนิ่น ๆ • เลโก้ไม่ใช่รถลัมโบร์กินี
• มีมากกว่าย่อมดีกว่า
• ปัญหาที่ร้ายแรงเทียบเท่าฉลามกัด • อันดับแรก จงฉลาดขึ้น

บทที่ 5

เร็วขึ้น

193

E

• สร้างให้มีความรวดเร็ว
• ปรับทิศทาง เดินหน้าต่อ หรือตายจากไป
• เรียนรู้จากการลงมือท�ำ • ผลิตภัณฑ์ที่แค่พอใช้ได้
• จากนั้นก็ท�ำให้เร็วขึ้น

บทที่ 6

227

PL

ลีนขึ้น

• การขยายขนาดและความคล่องตัว
• เปิดไม่ใช่ปิด • การก่อตัว • จุดสนใจ
• สุดท้ายนี้ จงท�ำให้ตัวเองลีนขึ้น

M

บทส่งท้าย

คลื่นลูกต่อไป

265

SA

• โต้คลื่นลูกต่อไป
• วัฒนธรรมแห่งการลงมือท�ำ • มิติใหม่ของการออกแบบ
• คิดเกี่ยวกับการออกแบบให้ใหญ่ (ขึ้น)

ข้อมูลเจาะลึก

283

แถลงการณ์การออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ประวัติผู้เขียน

299

289
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นโลกทีผ่ นั ผวนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วแบบทุกวันนี้  การขยาย
ขนาดและความคล่องตัวคือสิ่งส�ำคัญที่บริษัททุกแห่งต้องการเพื่อให้
ตัวเองเติบโตและไม่ตกยุค
หากคุณเป็นบริษทั ใหญ่ทมี่ นั่ คง  ก็แสดงว่าคุณสามารถขยายขนาด
ได้แล้ว  คุณสามารถขยายกิจการจากบอสตันไปยังเมืองบังคาลอร์ของ
อินเดียได้อย่างไม่ยากเย็น  ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณได้สั่งสมทรัพยากร
ต่าง ๆ ซึ่งสตาร์ตอัพส่วนใหญ่ได้แต่ฝันถึง  ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์  
แบรนด์  ลูกค้า  ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย  หรือความสัมพันธ์  ปัญหาของ
คุณจึงไม่ใช่เรือ่ งการขยายขนาด  แต่เป็นเรือ่ งความคล่องตัว  คุณต้องฉลาด
กว่า  เร็วกว่า  และ  “ลีน  (lean)”  กว่าสตาร์ตอัพที่ก�ำลังเล็งอุตสาหกรรม
ของคุณเพื่อเข้ามาสั่นคลอนมัน
คุณต้องถามตัวเองว่า  ท�ำอย่างไรคุณจึงจะเติบโต  (ชิงส่วนแบ่งตลาด
เพิ่มความนิยมของแบรนด์   และท�ำรายได้ให้มากขึ้น)  ด้วยความรวดเร็ว
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และความยืดหยุน่ เท่ากับสตาร์ตอัพได้  บริษทั   องค์กร  หรือแม้แต่หน่วยงาน
รัฐบาลที่มีขนาดใหญ่และมั่นคงมีความเสี่ยงที่จะถูกคว�่ำและพบกับสิ่งที่
เรียกว่าช่วงเวลาโกดัก  ซึ่งหมายถึงการได้แต่มองอุตสาหกรรมของตัวเอง
ถูกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ  และมองความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ที่คอยปกป้องตัวเองมาหลายสิบปีสูญสลายไปในชั่วข้ามคืน
ถ้าคุณเป็นสตาร์ตอัพ  คุณจะมีปญ
ั หาอีกแบบ  กล่าวคือ  คุณมีความ
คล่องตัวอยู่แล้ว  หรือจริง ๆ ก็คือคุณมีแต่ความคล่องตัวเพียงอย่างเดียว  
ปัญหาของคุณไม่ใช่การลองใช้โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ  การวางจุดยืนใหม่ของ
บริษัท  การสร้างคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้ผลิตภัณฑ์   หรือแม้แต่การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมภายในเวลาไม่กี่วัน  ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่ ๆ ได้แต่
ฝันถึง  ปัญหาที่ท�ำให้คุณนอนไม่หลับคือการสร้างทีมที่เหมาะสม  การ
ตัดสินใจว่าตัวชี้วัดใดบ้างที่ส�ำคัญ  การหาลูกค้า  และการหาเงินทุน  
พูดง่าย ๆ ก็คือ  การขยายขนาดเป็นปัญหาส�ำหรับคุณ  การท�ำทุกอย่าง
เพื่อขยายกิจการไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ท�ำก�ำไรได้คือความ
ท้าทายที่คุณต้องเผชิญ  นั่นเป็นเหตุผลที่สตาร์ตอัพส่วนใหญ่ล้มเหลวและ
มีเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นที่ประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้น  จะเป็นอย่างไรถ้ามีบางสิ่งช่วยให้คุณเติบโต  ป้องกันการ
ถูกสั่นคลอน  หรือแม้กระทั่งช่วยให้คุณไปได้ไกลแบบก้าวกระโดดได้   จะ
เป็นอย่างไรถ้ามีบางสิ่งช่วยให้คุณขยายขนาดและสร้างความคล่องตัวได้
ในเวลาเดียวกัน
บางสิ่งที่ว่านี้มีอยู่จริง  และมันก็คือการออกแบบ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะพู ด ถึ ง เรื่ อ งการออกแบบ   โดยจะดู ว ่ า บริ ษั ท
โคคา-โคลาใช้มนั สร้างความเติบโตได้อย่างไร  และบริษทั อืน่ จะน�ำบทเรียน
เหล่านัน้ ไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง  ไม่วา่ บริษทั นัน้ ๆ จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่  
อยู่ในอุตสาหกรรมอะไร  หรือตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม
ตลอดหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา  โคคา-โคลาใช้การออกแบบเพื่อขยาย
กิจการไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 200 ประเทศ  สร้างแบรนด์ที่มีมูลค่า
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17’000 ล้านดอลลาร์   เป็นพันธมิตรกับผู้ค้าปลีกกว่า 20 ล้านราย  และ
ขายสินค้าได้เกือบสองพันล้านชิ้นต่อวัน  แต่บริษัทนี้ก็ยังคงเรียนรู้ต่อไป  
โดยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา  บริษัทมุ่งเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้การ
ออกแบบเพือ่ สร้างความคล่องตัวด้วย  เพราะนัน่ เป็นปัญหาทีบ่ ริษทั ยักษ์ใหญ่
ส่วนใหญ่รวมถึงโคคา-โคลาประสบอยู่
เราจะถอดบทเรียนจากการเดินทางครั้งนี  
้ โดยถอดรหัสภาษาของ
การออกแบบทีเ่ ข้าใจยากให้เป็นหลักการจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ ใช้ภาษาธรรมดา ๆ
และเข้าใจง่าย  ตลอดเนื้อหาทั้งเล่มเราจะส�ำรวจตัวอย่างจากทั่วโลกและ
จากกระบวนการท�ำงานในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท  ไม่ว่าจะเป็นการปลูก
มะม่วงในเคนยา  การบรรจุหบี ห่อในโตเกียว  ร้านค้าปลีกในโบโกตา  การ
โฆษณาในเคปทาวน์   หรือตู้กดเครื่องดื่มในสหรัฐอเมริกา  เพื่อท�ำความ
เข้าใจถึงบทบาทของการออกแบบในการช่วยให้หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกมีความคล่องตัวมากขึ้น  และปรับตัวได้ดีขึ้นในโลกที่ซับซ้อนและ
ก�ำลังเปลีย่ นแปลงไป  เรือ่ งราวเหล่านีอ้ าจเป็นเรือ่ งของโคคา-โคลาโดยตรง  
แต่ปัญหาที่พวกเขาประสบนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมีโอกาสพบเจอทั้งสิ้น

วิธีใช้หนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนีแ้ บ่งเนือ้ หาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี  
้ ส่วนทีห่ นึง่ จะว่าด้วยเรือ่ ง
วิธีออกแบบเพื่อการขยายขนาด  และแสดงให้เห็นวิธีที่บริษัทโคคา-โคลา
ใช้การออกแบบกับทุกส่วนของธุรกิจเพื่อสร้างแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่า
17’000 ล้านดอลลาร์
ในบทที่ 1  เราจะตอบค�ำถามทีว่ า่ การออกแบบคืออะไร จากนัน้ จะ
แสดงให้เห็นว่าการออกแบบท�ำให้เกิดคุณค่าได้อย่างไรและการออกแบบ
อย่างมีจุดมุ่งหมายมีลักษณะอย่างไร
13
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ในบทที่ 2  เราจะไปส�ำรวจวิธีที่บริษัทโคคา-โคลาใช้กลยุทธ์การ
ออกแบบเพื่อการขยายขนาดของบริษัทจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่
แพร่หลายที่สุดในโลก  ดีไม่ดีอาจเป็นเพียงแบรนด์เดียวที่แพร่หลายที่สุด
ในบทที่ 3  เราจะพิจารณาปัจจัยสามข้อทีก่ อ่ ให้เกิดลักษณะใหม่ของ
ตลาดในปัจจุบัน  ได้แก่  ปัญหาโลกแตก  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
โลกยุคอินเทอร์เน็ต  และความต้องการที่จะสร้างคุณค่าร่วม  แน่นอนว่า
ยังมีปัจจัยอืน่ ๆ อีก  แต่ปัจจัยทัง้ สามข้อนีไ้ ด้สร้างความซับซ้อนให้มากขึน้
ไปอีกระดับจนท้าทายความสามารถในการเติบโตของทุกบริษัท
ในส่วนที่สองเราจะพูดถึงสิ่งที่ต้องท�ำเพื่อให้แบรนด์มีมูลค่าระดับ
พันล้านดอลลาร์  และหาค�ำตอบว่าท�ำไมบริษทั ทีม่ นั่ คงจึงรักษาสถานภาพ
ของการเป็นบริษทั แถวหน้าได้ยากกว่าทีแ่ ล้วมา  เราจะไปดูดว้ ยว่าสตาร์ตอัพ
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวและบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงจะท�ำ
อย่างนั้นได้อย่างไร
ในบทที่ 4  เราจะอธิบายถึงวิธีที่การออกแบบช่วยให้ทุกบริษัทเรียนรู้
ทีจ่ ะล้มเหลวแต่เนิน่ ๆ และปรับตัวเพือ่ ให้นำ� หน้าคูแ่ ข่งอยูเ่ สมอ  เราจะแสดง
ให้เห็นวิธที บี่ ริษทั โคคา-โคลาใช้การออกแบบเพือ่ สร้างความสามารถในการ
ปรับตัว  ไล่ตั้งแต่การใช้ท�ำนองห้าตัวโน้ต  ระบบจัดจ�ำหน่ายในแอฟริกา
ที่อาศัยแรงงานคน  ไปจนถึงการเปลี่ยนโฉมร้านค้านับร้อย ๆ แห่งใน
ลาตินอเมริกา
ในบทที่ 5  เราจะไปดู ว ่ า การออกแบบ  “ระบบที่ แ ยกส่ ว นกั น  
(modular systems)”  เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้บริษัทคงความคล่องตัวมาก
พอที่จะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างไร  และเราจะไปพิจารณาเรื่องราว
ตัวอย่างจากโคคา-โคลา  ซึ่งได้แก่   ระบบภาพลักษณ์ของน�้ำผลไม้ที่วาง
จ�ำหน่ายทั่วโลก  เทคนิคการปลูกมะม่วงแบบความหนาแน่นสูง  และการ
พัฒนาตูก้ ดเครือ่ งดืม่ ฟรีสไตล์  เพือ่ จะได้เห็นว่าการออกแบบระบบทีแ่ ยกส่วน
กันนั้นใช้ได้ผลจริง
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ในบทที่ 6  เราจะไปดูกันว่าเหตุใดการออกแบบระบบเปิด  (เช่น  
วิกิพีเดีย)  ถึงท�ำให้เกิดการร่วมมือกันได้อย่างมหาศาล  ทั้งภายในบริษัท
และกับบรรดาผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียของบริษทั   กระบวนการนีไ้ ม่เพียงช่วยให้
ค้ น พบความสามารถและแนวคิด ที่ดีที่สุด  แต่ยังช่วยประหยัดเงินใน
ระยะยาวอีกด้วย  เราจะพิจารณาการพัฒนาโคคา-โคลา ดีไซน์แมชชีน  
โครงการไฟฟ์บายทเวนตีซึ่งเป็นปณิธานที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการหญิง
ทั่ ว โลก  และโครงการเกี่ ย วกั บ การใช้ น�้ำ ทั่ ว โลกในฐานะตั ว อย่างของ
ระบบเปิดที่ก�ำลังใช้งานกันจริง ๆ
ในบทส่งท้าย  เราจะพิจารณาว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในโลกทีก่ าร
ออกแบบเป็นที่แพร่หลาย  พร้อมทั้งส�ำรวจว่าบริษัทใหญ่ ๆ สามารถเรียนรู้
อะไรจากสตาร์ตอัพได้บา้ ง  เพือ่ ช่วยให้ตวั เองไม่ถกู สัน่ คลอน  และสตาร์ตอัพ
สามารถเรียนรูอ้ ะไรจากบริษทั ใหญ่ได้บา้ ง  เพือ่ ให้ตวั เองหลุดพ้นจากอัตรา
ความล้มเหลวอันน่าเศร้าของสตาร์ตอัพ  คลืน่ นวัตกรรมลูกต่อไปอย่างการ
สร้างธุรกิจ  “สเกลอัพ  (scale-up)”  จะเป็นค�ำตอบส�ำหรับบริษทั ทัง้ สองขัว้
ได้หรือไม่
ตลอดหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ราจะน� ำ เสนอบทเรี ย นที่ ทุ ก บริ ษั ท สามารถ
น�ำไปใช้เพือ่ ท�ำให้บริษทั เติบโตและเจริญรุง่ เรือง  พร้อมทัง้ ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ
เกีย่ วกับวิธที คี่ ณ
ุ สามารถน�ำแนวคิดของเราทีผ่ า่ นการใช้จริงมาแล้วไปใช้เพือ่
ท�ำให้ทุกคนในบริษัทเห็นพ้องต้องกัน
ในส่วนข้อมูลที่เจาะลึก  เราจะให้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับคนที่
อยากเจาะลึกลงไปในแนวคิดต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นหนังสือเล่มนีใ้ ห้มากขึน้   ทัง้ ยัง
มีสว่ นแถลงการณ์  “การออกแบบอย่างมีจดุ มุง่ หมาย”  ทีย่ งั ไม่เคยเผยแพร่
ที่ไหนมาก่อน  และถือเป็นช่วงเวลาเจอร์รี แม็กไกวร์   ของผมในบริษัท  
รวมถึงเป็นจุดก�ำเนิดของหนังสือเล่มนี้ด้วย
ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้    เราจะไปดู เ บื้ อ งหลั ง การท� ำ งานของบริ ษั ท
โคคา-โคลา  ไล่ตั้งแต่ตอนที่อุตสาหกรรมผลิตพรมช่วยบริษัทตัดสินใจว่า
จะใช้สีน�้ำเงินแบบใดกับขวดน�้ำดื่มแบรนด์ดาซานี   ไปจนถึงวิธีที่บริษัทใช้
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เปลี่ยนขยะชีวภาพในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างต้นอ้อยในบราซิลหรือเปลือกไม้
ในรัสเซียให้กลายเป็นขวดแพลนต์บอตเทิล
แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบริษัทโคคา-โคลา
โดยเฉพาะ  แต่ธุรกิจทุกประเภทก็สามารถเรียนรู้ได้จากวิธีที่บริษัทน�ำการ
ออกแบบมาใช้แก้ปัญหาเหล่านั้น
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เพื่อการขยายขนาด

สั

SA

M

PL

E

ปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนปี 2013 มีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจกว่า
ปกติกระหน�ำ่ ออกมามากมาย  เทสลาประสบปัญหาแบตเตอรีล่ กุ ไหม้
อีกครั้ง  ท�ำให้กลัวกันว่าอาจต้องมีการเรียกคืนรถ  ธนาคารกลางสหรัฐชี้
ความผิดของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งซึ่งชอบใช้ข้อมูลวงใน
ในการซือ้ ขายหุน้   และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทำ� สถิตสิ งู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์  
อย่างไรก็ตาม  ท่ามกลางข่าวพาดหัวทีน่ า่ สนใจเหล่านัน้   มีอยูส่ องเหตุการณ์
ทีโ่ ดดเด่นออกมา  นัน่ คือ  การปิดตัวลงของอาณาจักรค้าปลีกทีเ่ คยยิง่ ใหญ่
แห่งหนึง่   และการเปิดตัววันแรกในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยมูลค่าอันสูงลิว่ ของ
บริษัทขวัญใจคนเล่นอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 7 ปี
บริษัทบล็อกบัสเตอร์ที่เคยท�ำให้การยืนต่อแถวเช่าวิดีโอเป็นภารกิจ
แรกในแผนสุดสัปดาห์ของคนรักภาพยนตร์นับล้านต้องปิดตัวลงในที่สุด  
พออีกหนึง่ วันต่อมา  เว็บไซต์อย่างทวิตเตอร์ซงึ่ เป็นทีช่ นื่ ชอบของเหล่าคนดัง
นักปฏิวัติ   และนักการเมืองผู้หลงผิดเป็นครั้งคราวก็จบวันแรกในตลาด
หลักทรัพย์ด้วยมูลค่าบริษัทเท่ากับ 30’000 ล้านดอลลาร์   ซึ่งมากกว่า
เคลล็อกส์  โฮลฟูด้ ส์  และครึง่ หนึง่ ของบริษทั ทัง้ หมดในดัชนีเอสแอนด์พี 500
นั่นเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างพิเศษ  แต่ก็สะท้อนให้เห็นสภาพตลาด
ในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม  ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสที่มาพร้อม
กับการสัน่ คลอนอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ในโลกทุกวันนีท้ มี่ กี ารติดต่อกันอย่าง
มากมายและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด  บริษัททุกแห่งก�ำลังถอยกลับ
ไปประเมินจุดอ่อนของตัวเอง  หรือไม่ก็หาหนทางที่จะค้นพบข้อได้เปรียบ
และพลิกโฉมอุตสาหกรรมของตัวเอง
การมีขนาดใหญ่อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ  ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด  
บล็อกบัสเตอร์มีร้านสาขาประมาณ 9’000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา  พวกเขา
มีคุณสมบัติเรื่องขนาดแล้วแต่ขาดความคล่องตัวที่จะช่วยรักษาความ
นิยม  และในขณะที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจทุกคนต่างฝันถึงการเป็นทวิตเตอร์หรือ

อินสตาแกรมรายต่อไป  90 เปอร์เซ็นต์ของสตาร์ตอัพก็อยูไ่ ม่รอดถึงปีทสี่ อง  
เพราะถึงแม้จะถูกออกแบบให้มคี วามคล่องตัว  แต่สว่ นใหญ่กม็ ปี ญ
ั หาเรือ่ ง
การขยายขนาด

E

ทุกบริษัทต้องการทั้งการขยายขนาด
และความคล่องตัวเพื่อที่จะประสบความส�ำเร็จ

PL

ไล่ตั้งแต่สตาร์ตอัพที่เพิ่งเปิดตัวในเนปาลไปจนถึงบริษัทข้ามชาติที่
ก่อตั้งมากว่าร้อยปีในนิวยอร์ก  การขยายขนาดและความคล่องตัวคือสิ่งที่
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของทุกบริษัท

M

การขยายขนาดและความคล่องตัว

SA

ถ้าคุณท�ำงานอยูใ่ นสตาร์ตอัพ  คุณก็มคี วามคล่องตัว  ทัง้ ยังอาจก�ำลังสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดไปเรื่อย ๆ ทุกวัน  และ
ปรับเปลี่ยนบ้างเมื่อจ�ำเป็นเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้   แต่สิ่งที่ท�ำให้คุณนอน
ไม่หลับคือเรื่องการขยายขนาด  ซึ่งหมายถึงการท�ำให้โมเดลธุรกิจที่ใช้
มีความมัน่ คง  เพือ่ ให้คณ
ุ ก้าวหน้าไปอีกขัน้ และกลายเป็นบริษทั   การจะท�ำ
เช่นนี้ได้คุณต้องมีเงินทุน  พนักงาน  ลูกค้า  และทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้น
ถ้าคุณก�ำลังท�ำงานในบริษทั ทีม่ นั่ คง  คุณมีขนาดแล้วครับ  อันทีจ่ ริง
เหตุผลทีค่ ณ
ุ มาอยูต่ รงจุดนีไ้ ด้กเ็ พราะคุณรูว้ า่ บริษทั ขนาดใหญ่บริหารจัดการ
งานอย่างไร  คุณประสบความส�ำเร็จเพราะรู้วิธีใช้ประโยชน์จากขนาดของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บางทีคุณอาจอยากเพิ่มรายได้หรือขยาย
20

SA

M

PL

E

ขอบเขตการปฏิบัติงานของบริษัท  แต่สิ่งที่คุณเป็นห่วงคือการตามตลาด
ให้ทันและการคงความสามารถทางการแข่งขันในโลกที่ไม่แน่นอนและ
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเรื่อย ๆ  อีกทั้งยังมีบรรดาสตาร์ตอัพที่กำ� ลังหาวิธี
สั่นคลอนอุตสาหกรรมของคุณ
ถ้าบริษัทของคุณจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   คุณจะเข้าใจ
เรื่องทั้งหมดนี้ในอีกมุมหนึ่ง  คุณจะด�ำเนินชีวิตภายใต้แรงกดดันจากการ
บริห ารธุร กิจระดับโลกอยู่ ทุกวัน   โดยรู้ ว่ าเมื่อจบไตรมาสนั้นคุณและ
เพื่อนร่วมงานจะถูกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพัน ๆ คนตัดสินอย่างไม่ปรานี  
แถมในแต่ละไตรมาสยังมีเงินเดิมพันหลายล้านหรือบางครัง้ ก็หลายพันล้าน
ดอลลาร์  การจัดการขนาดคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ ค�ำนึงอยู่เสมอ  แต่หลัก ๆ แล้วสิง่ ที่
ท�ำให้คุณนอนไม่หลับคือความคล่องตัว  ซึ่งก็คือการท�ำให้ได้ตามความ
คาดหวังของไตรมาสปัจจุบัน  พร้อมทั้งท�ำให้เกิดความรวดเร็วและความ
ยืดหยุ่นในแบบที่บริษัทต้องการ  เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ออกมา  
และสร้างวัฒนธรรมที่คุณต้องมีหากต้องการรักษาความนิยมไว้จนถึง
ยุคต่อไป
ในฐานะรองประธานฝ่ายนวัตกรรมและความเป็นผูป้ ระกอบการของ
บริษทั โคคา-โคลา  รวมถึงเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบ  ผมมักถูกถามว่า  
“แบรนด์ที่อยู่มาเป็นร้อยปีอย่างโคคา-โคลาท�ำอย่างไรถึงยังคงความนิยม
เอาไว้ได้”  และ  “บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโคคา-โคลาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ได้อย่างไร  กลยุทธ์ของคุณคืออะไร”
จะเป็นอย่างไรถ้ามีบางอย่างทีค่ ณ
ุ   (สตาร์ตอัพของคุณ  ทีมของคุณ  
ต�ำแหน่งหน้าที่ของคุณ  หรือฝ่ายของคุณ)  สามารถน�ำไปใช้ขยายขนาด
และสร้างความคล่องตัวในแบบที่คุณต้องมีหากอยากประสบความส�ำเร็จ
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เมื่อพูดถึงเรื่องการออกแบบ  คนส่วนใหญ่มักอยากรู้เรื่องพื้นฐาน
อย่าง  “โคคา-โคลาใช้การออกแบบเพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน
ได้อย่างไร”  “คุณสร้างคุณค่าสูงสุดจากการออกแบบได้อย่างไร”  “คุณใช้
การออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างไร”  ทั้งหมดนี้เป็นค�ำถาม
ที่ดี   เพราะแม้แต่ผู้จัดการธุรกิจที่เน้นการวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
มากที่สุดก็ยังรู้ว่า  การออกแบบสามารถสร้างคุณค่าที่มากกว่าการท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ดูดีขึ้น  ส�ำหรับบางบริษัท  การออกแบบท�ำให้พวกเขาเติบโต
ได้จริง ๆ  ว่าแต่จะท�ำแบบนั้นได้อย่างไรล่ะ

M

โคคา-โคลากับการออกแบบ

SA

เวลาคุณคิดถึงโคคา-โคลากับการออกแบบ  ภาพที่แวบเข้ามาในหัวทันที
อาจเป็นชื่อแบรนด์โคคา-โคลาที่โด่งดังที่สุดของบริษัท  พร้อมนึกถึงสีสันที่
คุ้นเคย  เครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนใคร  และบรรจุภัณฑ์ที่โด่งดัง  
องค์ประกอบเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อน  และเมื่อประกอบ
เข้าด้วยกันก็ช่วยให้เกิดหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก  นั่นคือ  
มากกว่า 17’000 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม  ในบริษัทโคคา-โคลา  การออกแบบเป็นมากกว่า
องค์ประกอบดัง้ เดิมทีม่ องเห็นได้  ถึงแม้เครือ่ งหมายการค้าและสีจะส�ำคัญ  
แต่สิ่งที่มองไม่เห็นต่างหากที่ช่วยให้งานยาก ๆ ลุล่วงไปได้
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โคคา-โคลาออกแบบสิง่ ต่าง ๆ อย่างสินค้า  การโฆษณา  บรรจุภณ
ั ฑ์
และตู้แช่   รวมไปถึงวิธีที่สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างการเติบโต  และ
นั่นคือสิ่งที่ท�ำให้วิธีออกแบบของโคคา-โคลามีกลยุทธ์

E

เมื่อใช้อย่างมีกลยุทธ์
การออกแบบก็ช่วยให้บริษัทเติบโตได้

SA

M

PL

คนส่วนใหญ่ไม่นึกถึงเรื่องการออกแบบในแง่มุมนี้   แต่จริง ๆ แล้ว
สิ่งที่ออกแบบมาดีจะเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้เป็นอย่างดี  
ตัวอย่างเช่น  เวลาโคคา-โคลาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่  เป้าหมายจะเป็น
การแก้ปัญหาทางธุรกิจให้ได้อย่างแท้จริง  ไม่ใช่แค่การเลือกสี  วัสดุ  หรือ
รูปร่างและขนาดของมันเท่านั้น
องค์ประกอบทั้งหมดนี้ส�ำคัญก็จริง  แต่บรรจุภัณฑ์ใหม่ยังต้อง
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน  (supply-chain)  ช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายด้านความยั่งยืน  ใช้ได้ผลภายใต้ข้อจ�ำกัดของระบบบรรจุขวด
และการจัดจ�ำหน่าย  เหมาะสมกับแผนธุรกิจของผู้ค้าปลีก  และแน่นอน
ว่าต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า  เมือ่ สิง่ ต่าง ๆ ทัง้ หมดนีเ้ ชือ่ มโยง
กัน  เราถึงจะพูดได้วา่ บริษทั ก�ำลังใช้การออกแบบอย่างมีกลยุทธ์เพือ่ ช่วยให้
บริษัทเติบโต
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