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ใหสามารถกาวขามขอจํากัดทางทรัพยากรในดานตางๆ ได
และหัวใจสําคัญของผลิตภาพ คือ นวัตกรรม

นาสนใจวา เบอรหนึ่งของประเทศดานนโยบายการเงิน 
แตใหความสําคัญกับผลิตภาพและนวัตกรรมของประเทศ วาเปนปจจัยนําไปสู 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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เป�นได�ในหลายรูปแบบ ไม�ว�าจะเป�น ผลติภัณฑ�ใหม� (Product), 

บริการใหม� (Service), ขัน้ตอนกระบวนการทาํงานใหม� (Process) 

หรือ รูปแบบทางธุรกิจใหม� (Business Model) โดยจะเป�น 

การปรับปรุงต�อยอดจากของเดิม หรือพัฒนาขึ้นใหม�เลยก็ได�

ความใหม

ความใหม�ที่เกิดข้ึนต�องใช� ความคิดสร�างสรรค� หรือ ความรู� 

เป�นหลกัการในการพฒันา ไม�ใช�มาจากการลอกเลยีนแบบ

ความคิด
สรางสรรค

ป�จจัยสุดท�าย คุณค�า คือสิ่งที่ทําให�นวัตกรรมต�างออกไปจาก 

“สิง่ประดษิฐ�” หรือ “งานวจิยั” เพราะนวตักรรมน้ันให�ประโยชน� 

ทางเศรษฐกิจ จะวัดเป�นตัวเงินโดยตรงหรือไม�ก็ได� มีคํากล�าว 

ของอดีตรองประธานบริษัท 3M ซึ่งขึ้นช่ือในเร่ืองนวัตกรรม 

ได�กล�าวถึงเร่ืองน้ีได�อย�างเห็นภาพคือ “Research is the 

transformation of money into knowledge. Innovation is 

the transformation of knowledge into money.”

มีคุณคา
หรือประโยชน
ทางเศรษฐกิจ

แนวคิดทีม่กัได�รับการอ�างองิ ในการให�ความหมายของนวตักรรม 

คือ องค�ประกอบ 3 ประการ “ความใหม�” “ความคิด 

สร�างสรรค�” และ “มีคุณค�าหรือประโยชน�ทางเศรษฐกิจ”



แลว Fuji ตองลมละลาย 
แบบเดียวกับ Kodak หรือเปลา? 

นวตักรรม ยงัได�รับการอธบิายอกีมมุหน่ึง เมือ่นําไปเปรียบเทยีบ 

กับ Kaizen ในแบบญี่ปุ�น ซึ่งเน�นการมีส�วนร�วมจากพนักงาน 

ทุกคน ปรับปรุงอย�างต�อเนื่องทีละเล็กละน�อย ในขณะที่ 

นวัตกรรม เป�นการก�าวกระโดด เข�าสู�สภาวะใหม�ในระยะเวลา 

ที่รวดเร็ว

ในยุค 4.0 ป�จจัยสําคัญหน่ึงที่เป�นตัวเร�ง ให�คลื่นแห�งความ 

เปลี่ยนแปลงสาดซัดรุนแรงข้ึนคือ เทคโนโลยี บางเทคโนโลยี 

เข�ามาเสริมต�อรูปแบบธุรกจิทีม่อียู�แล�ว แต�บางเทคโนโลยทีาํใน 

สิ่งตรงกันข�ามคือ ทําให�ธุรกิจรูปแบบเดิมอยู�ไม�ได�อีกต�อไป

ไม�กี่ป�ก�อน มือถือ Nokia ยังมีฐานะเบอร�หนึ่งในตลาดโลก 

อยู�เลย แต�ตอนนี้หายไปจากตลาดแล�วในเวลาแค�ไม�ถึง 10 ป� 

เพราะไม�สามารถปรับตัวได� ตามยุคสมัยของ Smart phone 

ที่บุกเบิกด�วย iPhone เม่ือป� 2007 ลักษณะแบบน้ี คําที่ถูก 

นํามาใช�อธิบายความคือ Disruptive Technology เพือ่สือ่ถงึ 

เทคโนโลยทีีส่�งผลอย�างมากต�อสภาวะป�จจุบัน จนทําให�ธุรกิจ 

เดมิแข�งขนัไม�ได�อกีต�อไป หรือส�งผลกระทบต�อการดาํเนนิชีวติ 

ของผู�คนจํานวนมากในสังคม

กรณีศกึษาทีม่กัถกูใช�เล�าถงึอยู�เสมอในเร่ืองน้ี คอื อตุสาหกรรม 

การถ�ายภาพในอดีต คือฟ�ล�ม กล�องฟ�ล�ม การล�างอัดภาพ 

กับการเข�ามาของเทคโนโลยี Digital เมื่อตลาดของฟ�ล�ม และ 

กล�องฟ�ล�ม ตกลงอย�างฮวบฮาบ จากการแทนทีโ่ดยกล�อง Digital 

ภายในระยะเวลาแค� 5 ป� ช�วง 1999-2004

ยอดขายกล�อง Digital ขยายตัวได�เพียงระยะหนึ่ง ก็เจอคู�แข�ง 

ใหม� คอืโทรศพัท�มอืถอืทีย่กระดบัความสามารถในการถ�ายภาพ 

ของตัวเอง กลายเป�นอปุกรณ�ถ�ายภาพแทนทีก่ล�อง ควบคู�ไปกบั 

การเข�ามาของ Social Network ยอดขายกล�อง Digital 

หายไปมากกว�า 70% ในป� 2010-2014 ความเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น กระทบอย�างรุนแรงต�อเจ�าตลาด อย�างไม�ทันตั้งตัว 

เมื่อปรับตัวไม�ทัน และวางวิสัยทัศน�ตนเองผิดพลาดคร้ังใหญ� 

Kodak ล�มละลาย อย�างที่รับทราบกันอยู�แล�วในที่สุด

อย�างไรก็ตาม ท�านผู �อ�านคงยังจําคู �แข�ง ที่ขับเคี่ยวอย�าง 

เอาเป�นเอาตายกันมาโดยตลอดกับ Kodak อย�างฟ�ล�ม Fuji 

ได�นะครับ



คําตอบคือ ผลที่เกิดข้ึนกับสองบริษัทยักษ�ใหญ� 

ศาสตร�ด�านเคมีในการผลิต ที่ช�วยคงความสดใสของภาพสี 

ไม�ถูกทาํลายด�วยแสง ได�ถกูนํามาพฒันายกระดบั เพือ่ประยกุต� 

ใช�กับผลิตภัณฑ�ใหม�ที่ใช�ในการบํารุงผิวพรรณ (Skincare) 

ด�วยการแยกออกมาเป�น Brand ใหม�ในช่ือ Astalift จนกลายเป�น 

หน�วยงานเสาหลัก ที่ทํากําไรสูงสุดให�กับบริษัทในป�จจุบัน

ป�จจยัเกือ้หนนุสาํคญัข�อหน่ึงคอื เคร่ืองสาํอางเป�น อตุสาหกรรม 

ดาวรุ�งใหม�ของญีปุ่�น ด�วยการส�งเสรมิการท�องเทีย่วของรัฐบาล 

ทําให�จํานวนนักท�องเที่ยวสูงข้ึน ประกอบกับความเช่ือถือ 

ในภาพลักษณ�สินค�า Made in Japan

ตางกันอยางสิ้นเชิงครับ

Fujifilm รูวาการเปลี่ยนแปลงอยางมากกําลังจะเกิดขึ้นจาก Digital Technology 
ทางรอดที่หลีกเลี่ยงไมได คือ การปรับกลยุทธครั้งใหญ

 หนึ่งในนั้นคือ การแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหมที่มีศักยภาพ

องคความรูเดิมที่มีอยู จากฟลมถายภาพซึ่งประกอบดวยชั้นบางๆ กวา 20 ชั้น 
สารเคมีมากกวา 100 รายการ ถูกนํามา วิจัยตอยอด จนเกิดการ 

ขามนานนํ้าไปยังอุตสาหกรรมใหม ที่ประสบความสําเร็จในปจจุบันคือ 
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง!



ความต�องการเคร่ืองสําอางสัญชาติญี่ปุ�น มีการเจริญเติบโต 

อย�างต�อเน่ือง สวนทางกบัหลายอตุสาหกรรมอืน่ทีย่งัคงชะงักงนั 

กับภาวะเศรษฐกิจที่หยุดนิ่งมามากกว�า 20 ป�แล�ว

เคร่ืองสําอางหลายแบรนด� ประกาศปรับโครงสร�างด�วยการ 

เน�นให� ญี่ปุ�นเป�นฐานการผลิตหลักอีกครั้ง โดยการขยายกําลัง 

การผลิตและสร�างโรงงานใหม� ยักษ�ใหญ�ในอุตสาหกรรมน้ี 

Shiseido ประกาศลงทุนคร้ังใหญ� 4 หมื่นล�านเยน เพื่อเป�ด 

โรงงานใหม�ในป� 2021 

นอกจากเครื่องสําอางแล�ว Fujifilm ยังบุกเบิกธุรกิจอื่นๆ ด�วย 

เช�น การควบรวมกลายเป�น Fuji Xerox การพัฒนาสินค�า 

เวชภัณฑ� ยาต�านมะเร็ง ยารักษาโรคที่เกิดการการเสื่อมของ 

เซลล�ประสาท และอาการติดเชื้อต�างๆ

จากเรื่องราวทั้งหมด ทําใหเราไดเห็นนวัตกรรมที่เขามาถูกที่ถูกเวลา 
ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารองคกร ทําใหองคกรหนึ่งสามารถปรับตนเอง 

เขาสูโอกาสทางธุรกิจใหมไดสําเร็จ ในขณะที่อีกรายถูกเทคโนโลยีใหม 
ซัดออกไปจากตลาด เปนกรณีศึกษาที่เรียนรูไดวา 

การปรับตัวตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
คือความอยูรอดของธุรกิจครับ


