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“Sony Needs Innovation  More Than 
Efficiency By PETER SKARZYNSKI and 
LLOYD SWITZER December 16, 2003” 

  “ ดวยมูลคา 3 พันลานเหรียญสหรัฐและ
การลดตําแหนงงานลงกวา 20,000 ตําแหนงและ
การควบรวมกิจการกับฝายดนตรี Bertelsman  ทํา
ให บ ริ ษั ท โซนี่ มี ค ว ามแ ข็ ง แกร ง ข้ึ น   ก า ร
เปล่ียนแปลงนี้สงผลถึงการเปล่ียนปรัชญาของ
บริษัท  เร่ืองนี้เปนไปไดหรือ สําหรับโลกท่ีมีการ
เ ป ล่ี ยนแปล งอ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค
อิเล็กทรอนิกสและตองการนวัตกรรม  ซ่ึงไมเพียง
การปรับปรุงใหมเทานั้น  ยังถือเปนกาวแรกและ
เปนกาวท่ีดีสําหรับโซนี่ท่ีเกิดขึ้นแลว ” 

 สาระของขอความขางตนเปนการแสดง
ใหเห็นถึงยุคใหมแหงการเปล่ียนแปลงของบริษัท
โซนี่ ท่ีกลาในการเส่ียงและประสบชัยชนะบน
ความคิดแรกเร่ิมในคร้ังนั้น   จนกลายเปนจุดแข็ง

ของบริษัททามกลางการเปล่ียนแปลงในโลกของ
ผูบริโภคอิเล็กทรอนิกส  

เหตุการณนี้เกิดข้ึนในป ค. ศ . 1999 เม่ือ
บริษัทโซนี่แตงต้ัง Mr. Ken Kutaragi เปนหัวหนา
ฝายคอมพิวเตอรดานบันเทิง (Sony Computer 
Entertainment)  Ken Kutaragi เปนวิศวกร
อัจฉริยะเขามาทํางานตําแหนงบริหารกับโซนี่ในป 
ค .ศ.1975  ไดสรางผลงานท่ีทําใหโซนี่มีการ
พัฒนากาวหนามาโดยตลอด   โดยใชวิสัยทัศนใน
การสรางสรรคผลิตภัณฑใหม  ทําใหโซนี่กาว
กระโดดแทนท่ีจะคอยๆ พัฒนาท่ีละกาว   ผลงาน
ท่ีสรางจุดเปล่ียนใหแกโซนี่คร้ังสําคัญคือ Play 
Station ทําใหโซนี่กลายเปนผูบุกเบิกและผูนําใน
ธุรกิจนี้  ผลงาน Play Station  ในชวงตนทศวรรษ 
1990 ทํากําไรสูงถึงรอยละ 60 ในป  2001-2002  
และรอยละ 13 ในป 2002 ของผลประกอบการ
ท้ังหมด    ปจจุบันโซนี่ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ดานนี้ไปถึง PlayStation 3 แลว (ภาพท่ี 1) โดย
วางตลาดคร้ังแรกปลายป 2549 ในประเทศญ่ีปุน 

บทความวิชาการ 
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ภาพท่ี 1.  PlayStation 3 
ท่ีมา : (http://en.wikipedia.org/wiki/ PlayStation_  
            3(25/12/07)) 
 
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นทําใหโซนี่ปฏิรูปองคกรใน 3 ดาน  

ประการแรกคือ การใชนวัตกรรมเขาสู
วิถีทางการทําธุรกิจของบริษัท   ในป 1979 โซนี่
เปน เพี ยงบริษัท เดี ยวในขณะน้ัน ท่ีนํ า  Sony 
Walkman เขาสูตลาด  ถือเปนจุดเปล่ียนคร้ังสําคัญ
สําหรับอุปกรณดนตรีชนิดพกพา (portable music 
device)  ทําใหบริษัทตางๆ มีการปรับตัวอยางมาก
เชน MTV  นับเปนประวัติศาสตรท่ีควรเรียนรูของ
ผูบริโภคผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส-แผนซีดี (the 
compact-disc player) 
 ประการท่ีสอง  โซนี่จําเปนตองคงความ
ชํานาญนี้ไวเพื่อการครองตลาด  ตองมีการพัฒนา

รูปแบบการทํางานของอุปกรณใหดีข้ึนและจับตา
ดูแนวโนมของผูบริโภค  เพื่อปรับการออกแบบ
ใหสอดคลองกับความตองการ  ขอนี้ทําใหโซนี่
กาวเขาสู True business model innovation   ซ่ึง
ตองมีการพัฒนาซอฟทแวรและฮารดแวรดาน
ตางๆ เพิ่มข้ึน 
 ประการท่ีสาม  นับเปนกาวสําคัญของ
การนํานวัตกรรมเชิงธุรกิจเขาไปสูองคกรทุก
หนวยงาน  โซนี่ถือเปนบริษัทเดียวในโลกที่มี
เครือขายผูบริโภคอิเล็กทรอนิกสกวางขวางที่สุดก็
วาได  ท้ัง Video-gaming hardware, entertainment 
software from music to movies, headphones, 
cameras, PDAs เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนชองทาง
ใหโซนี่สามารถเปนผูนําและตั้งมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑตางๆ  สรางนวัตกรรมและบริการตางๆ 
ข้ึนมา    ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆ ไมสามารถทําได 
 โซนี่ มี ที มวิ ศ วกรและ ทีมออกแบบ
มากมายท่ีติดตามใกลชิดกับผูบริโภคหลังจากการ
วางตลาดผลิตภัณฑใหมออกไปแลว   การให
ความสําคัญตอเร่ืองนี้เปนชองทางของการพัฒนา
ออกแบบและสรางสรรคผลงานช้ินใหมๆ ให
เกิดข้ึนสูตลาดผูบริโภคตลอดเวลา  สามารถเปน
ผูนําในธุรกิจนี้ไดอยางตอเนื่อง 
  

บทวิเคราะห 
  การประสบความสําเร็จของโซนี่ตอง
อาศัยทั้งวิสัยทัศนของผูบริหารและทีมงานท่ีมี
ความสามารถทํางานประสานกันในทุกระดับของ
องคกรซ่ึงข้ึนกับปรัชญาขององคกรท่ีสามารถ
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