บนทกการบรรยาย ดร. บญเกยรต โชควฒนา
วชา 459602 กลยทธ!การประกอบการ (Entrepreneurial Strategies)
หลกส6ตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชาการประกอบการ ร<นท= 3 มหาวทยาลยบ6รพา
คร@งท= 4 วนอาทตย!ท= 31 สงหาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.
การนก และ การคด
การนก: คอการทเราเอาขอมล ประสบการณทผานมาแลว มาใช การน!าส"งทอาจารยสอนมาใชก&
เป'นการนก ทเราอานหน)งสอก&เป'นการนก
การค"ด: เป'นการค"ดไปในอนาคตวาจะท!าอะไรใหส!าเร&จ ค"ดจะจ)ดการอะไรบางอยางใหบรรล-ผล ถา
เราไมค"ดสมองของเราก&จะเสอมลงไป
การคด (Thinking)
คนเราตองใชเวลาค"ดใหเยอะ ๆ เพอเป'นประโยชนก)บต)วเอง นอกจากน)2 นท-กคนก&อ ยากทจะดข2น
ไมมใครอยากทจะใหต)วเองแยลง แตเรากล)บไมคอยไดใชความค"ด บางอยางทเราแยลงเราจงไมรวาเราแย
ลง
เราตองทบทวนต)วเอง โดยต)2งค!าถามแลวหาค!าตอบ (Zero base Thinking) วาในการด!าเน"นชว"ต
ของเรา หรอในการท!างานของเรา เรามหล)กค"ดอะไรบาง คนจ!านวนมากไมเคยมหล)กค"ดเลย จะท!าอะไรก&
ท!าตามความรสก ใครแนะน!าอะไรมาก&ไมเคยเก&บมาเป'นหล)กค"ด หรอแมแตจะจ!าหล)กค"ดไดแตก&ไมน!ามา
ปฏ"บ)ต"
เมอเราค"ดทบทวนจนทราบวาเรองใดทเราแยลง เราจงจะท!าใหดข2นได เราจงตองฝDกค"ดใหเยอะ ๆ
เชนในต)วอยางของคร)2งทแลว ทใหชวยก)นค"ดวา ส"นคาต)วหนงยอดขายทรง ๆ ไมเพ"มข2น จะท!าอยางไรให
ยอดขายสงข2น และหนงในหลาย ๆ ว"ธคอ การข2นราคา
ประเด&นคอเราจะข2นราคาอยางไร ใหยอดขายของเราเพ"มข2น น"ส"ตไดชวยก)นแสดงความค"ดเห&นด)งน2


เพ"มค-ณคาใหส"นคาเด"ม



เปลยน Package ใหม



ฮ)2ว รวมห)วก)บคแขง



จ)ดใหมของแถม



อธ"บายสรรพค-ณใหแจมแจงย"งข2น



มอบส"ทธ"พ"เศษใหแกลกคา



ซ2อจ!านวนมาก จงจะมสวนลด (หล)งจากข2นราคาไปแลว)



ใหสวนลดกอน แลวคอยข2นราคา
การข2นราคาน2 ควรพ"จารณาเรองต!าแหนง (Position) ของส"นคาดวย หากต!าแหนงของต)วเองดกวา

สงกวาราคาทต)2ง ผประกอบการบางคนไมกลาข2นราคา เพราะกล)วยอดขายจะตก กล)วถกลกคาดา โดยไม
ไดดเลยวาคนทดามกคน คนทไมดามกคน บางคนก&ท!าต)วเป'นลกคาค"ดไปเองเลยวาถาเราถกเขาข2นราคา
เราเองก&ไมชอบ จงไมอยากข2นราคาใหก)บคนอน
เราจงตHองเขHาใจผ6บ
H รโภค แต<อย<าทLาตวเปMนผ6Hบรโภค
ลกคาและรานคาก&ม)กจะพยายามโนมนาว พดใหเรา ไมใหข2นราคาส"นคา เชน ถาข2นราคาจะซ2อไม
ไหวแลว หรอ ฉ)นใชมาต)2งนานแลว ตองเห&นใจฉ)นบางนะ หรอ ก!าไรทเราใหรานคานอยกวาเจาอน ถงแม
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ว)ตถ-ด"บก&ข2นอยท-กว)น แตก&ไมข2นราคาเพราะถกลกคา รานคาสะกดจ"ตอยท-กว)น จนเก"ดเป'น Mindset จร"ง ๆ
เรามหนาททจะตองสรางด-ลยภาพในการธ-รก"จของเราดวย และการข2นราคาก&เป'นว"ธหนงทจะสรางด-ลยภาพ
ใหธ-รก"จของเราได บางคร)2งเราตองค"ดวา บางทส"นคาของเราอาจจะขายถกเก"นไป โดยไมตองไปดวาเราม
ตนท-นเทาไร เราจะทราบไดตอเมอเราท!าว"จ)ย กอนว"จ)ยก&ตองม Conceptual Thinking วาลกคามกประเภท
ซงมผลกระทบในเรองการข2นราคาส"นคาทแตกตางก)น โดยหล)ก ๆ แลว ม 4 ประเภท คอ
1. ซ2อไป โดยไมรเลยวาส"นคาข2นราคา
2. รวาส"นคาข2นราคา อาจจะตอวาหรอบน แตก&ซ2อตอไปตามปรกต"
3. รสกโกรธทส"นคาข2นราคา และจะไมซ2ออกตอไป
4. รสกโกรธทส"นคาข2นราคา แตอกไมกว)นก&มาซ2อไปใช
คนสวนใหญจะมพฤต"กรรมแบบประเภทท 1 ถาไมไดข2นแบบ 10 บาท เป'น 50 บาท ถาข2นแบบ 8
บาท เป'น 9 บาท คนสวนใหญจะไมรเลย
การข2นราคาก&ตองมกลย-ทธ อยางการข2นจาก 9 บาท เป'น 11 บาท คนสวนใหญจะร)บรไดเพราะ
เป'นการข2นจาก 1 หล)ก เป'น 2 หล)ก กรณน2 10 บาทเป'นต)วก!าแพง ถาข2นขามก!าแพงคนก&จะส)งเกตรได
เวลาเราจะข2นราคา เราตองดวาคนกเปอรเซ&นตจะส)งเกตรวาเราข2นราคา และอกกเปอรเซ&นตทจะ
ไมรวาเราข2 น ราคา เราอาจท! า การทดลองก) บ รานคาจ! า นวนหนงกอนก& ไ ด แลวน) บ จ! า นวนดวาลกคาก
เปอรเซ&นตซ2อไปโดยทไมรวาข2นราคา กเปอรเซ&นตรวาข2นราคาแตก&ซ2อ กเปอรเซ&นตรวาข2นราคาและไมซ2อ
ส-ดทายกเปอรเซ&นตทรวาข2นราคาจงไมซ2อแลวกล)บมาซ2อใหม โดยปรกต"จะพบวาลกคาแบบประเภทท 1 ม
ประมาณ 80% เวลาท!าอะไรเราจงตองพ"จารณาพฤต"กรรมของคนกล-มมาก (Mass Behavior) เป'นหล)ก
ในการทดลองข2นราคาน2 หากเรามรานคา 500 ราน อาจจะทดลองข2นราคาส)ก 50 รานคาดกอนก&ได
ส!าหร)บกรณน2บางคนม Mindset วาถาจะข2นราคาตองข2นท)2งหมดท-กราน ไมข2นก&ไมข2นท)2งหมด จะข2นราคา
เพยงบางรานไมได
ประเดNนฝPกคด
คนเมอสงอาย- จะมพฤต"กรรมทแปลกไป เราจะแกไขอยางไร ? น"สต
" แสดงความค"ดเห&น ด)งน2


เออออตามไปดวย เขาจะไดไมค"ดมาก จะไดสบายใจ



ยกต)วอยางของคนอน เพอใหเขารต)ว



หาก"จกรรมตาง ๆ ใหท!า เชนใหเลนไพนกกระจอก



เตอนสต"บอย ๆ



ใหเขาว)ด ท!ากรรมฐาน น)งสมาธ" เพอใหเก"ดสต"



เขาว)ดท!าบ-ญ ใหเก"ดความสบายใจ



จ)ดส"งแวดลอมใหเหมาะสม



แกลงเพ2ยนไปก)บเขา เพอเป'นกระจกใหเขาด



บอกขอเท&จจร"งใหเขารต)ว



ใหยอนรอย ตอกย2!าในส"งทเขาเคยท!าได



ใหอานหน)งสอ



ใหมการเปลยนสถานท



ท!าใหเขาหวงใยเรา สมองจะไดตนต)วอยตลอดเวลา (ขอเสนอของ ดร.บ-ญเกยรต")



จ)ดใหเขาม Movement บอย ๆ
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จ)ดใหออกก!าล)งกาย ตามความเหมาะสม
Mindset ของบางคน จะท!าอะไรก&ตามท!าตองท!าท)2งหมด ไมท!าก&ไมท!าเลย Mindset น2เก"ดข2นได

อยางไร ? น"สต
" แสดงความค"ดเห&น เชน


ไมม)นใจในต)วเอง วาจะตอบค!าถามเรองน2ได



กล)วคนทไมไดจะไมพอใจ



ใชอารมณ



เป'นคนทชอบอะไรสมบรณแบบ



เปMนคนท=ร6Hสกว<าตนเองไม<ไดHรบความยตธรรมมาต@งแต<เดNก
คนทพอแมใหอะไรไมเทาก)น ขาดความย-ตธ
" รรม จะมอาการอยางน2สงมาก เวลาท!างานจงมอาการท

จะใหก&ตองใหท)2งหมด ไมใหก&ไมใหใครเลย เพราะต)วเขาเองเคยโดนมาแลว คนพวกน2คอนขางจะค"ดลบ
และความไมม)นใจในต)วเองก&ตามมา
“ความยตธรรมไม<มในโลก มแต<ความอยตธรรมท=พอทนไดH”
ในการปลด Mindset น2 ดร.บ-ญเกยรต" ม)กจะต)2งเป'นค!าถามวา เวลาเราไปพ)กโรงแรม 5 ดาว เราเชอ
หรอไมวาท-กคนทมาพ)ก มาพ)กในอ)ตราทไมเทาก)น คนละ Rate ก)น ถาเขาใจในจ-ดน2ได ก&จะสามารถปลด
Mindset น2ได ตรงน2เป'นการค"ดแบบเชอมโยง (Lateral Thinking)
สวนคนทกล)วลกคาจะมาตอวาน)2น สวนใหญก&กล)วไมรจะจ)ดการก)บปkญหาอยางไร ตรงน2ถามการค"ด
ไวลวงหนา สามารถจ)ดการก)บปkญหาทจะเก"ดข2นได เชน ให Extra ก)บคนทมารองเรยน ซงมคนอยางน2นอย
มาก
อยางกรณรถยนต Honda CR-V ทโดนท-บแลวไดออกขาวไปท)วโลก เหต-การณน2ก& นาจะเก"ดจาก
ประธานของ Honda ในประเทศไทยใสใจก)บเรองของความย-ต"ธรรม ค"ดแตวาถาใหคนน2 ตอไปก&ตองใหคน
อน ด)งน)2นจงไมยอมให เขาลมพ"จารณาไปวาลกคาแตละคนม Sensitivity มความโมโหในระด)บทไมเทาก)น
เรองเดยวก)นคน 2 คนก&โมโหไมเทาก)น ความไมเขาใจในพฤต"กรรมมน-ษยของประธาน Honda จงท!าให
เรองน2กลายเป'นเรองใหญ
Strategies Thinking (การคดเชงกลยทธ!)
เป'นการค"ดทไมตรงไปตรงมา ไมไดค"ดแบบ 1 + 1 เทาก)น 2 เป'นการค"ดแบบมช)2นเช"ง ต)วอยางเชน
เมาเซต-ง ตอนทรบก)บ เจยงไคเช&ค คนของเมาเซต-งมนอยกวา แตกล)บค"ดกลย-ทธในการรบแบบ
ส"บร-มหนง แมแตคนของเขานอยกวาเป'น 10 เทา แตก&ย)งค"ดกลย-ทธน2ได เวลารบก)นตรง ๆ ถาเรามคนนอย
กวาเราคงแพอยางแนนอน แตกลย-ทธน2ใหเราลอเขาออกมา 1 แลวเราใช 10 คนมาสก)บเขา
ตอนทอ)งกฤษรบก)บฝร)งเศส ตอนน)2นฝร)งเศสพ)ฒนามากกวาอ)ง กฤษมาก มท)2ง ช-ดเกราะ มมา แต
อ) ง กฤษย) ง ไมม แตอ) ง กฤษก& ย) ง ชนะฝร) งเสศได โดยทหารอ) ง กฤษลอใหทหารฝร) งเศส เขามาในทล- ม
เนองจากทหารฝร)งเศสมเกราะ เกราะน2ขอดคอท!าใหฟkนแทงไมเขา แตขอเสยก&คอมน2!าหน)กมาก มาก&เชน
เดยวก)นมขอเสยทมน2!าหน) กมาก พอโดนลอใหเขามาในทล-ม ท)2 งมา ท)2งทหารทใสเกราะก& เร"มจม ทหาร
อ)งกฤษจงชนะทหารฝร)งเศสได
นคอต)วอยางของการสแบบมกลย-ทธ มการหาจ-ดเดนของตนเอง หาจ-ดออนของคตอส เหลาน2ก&
สามารถน!ามาประย-กตใชในธ-รก"จได คอเราตองรจ-ดเดน จ-ดออน ของคแขง และต)วเราเอง แตส!าหร)บคนค"ด
ลบ ม)กจะมองวาจ-ดเดนของต)วเองไมม อะไรก&แพเขาหมด ย"งเป'นบร"ษ)ทเล&ก ๆ จะสก)บบร"ษ)ทใหญ ๆ ก&จะ
บอกเลยวาเป'นไปไมได อยางไรก&ตองแพเขา ค"ดลบอยางน2 ก&แพต)2งแตอยในม-งแลว แตถาบอกวา “เคย
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ไดย"นเรองแจvคผฆาย)กษไหม” อยางน2จงแสดงถงการค"ดบวก แลวว"ธการตาง ๆ วาแจvคจะฆาย)กษอยางไร
ก&จะตามมาโดยการค"ดแบบ Zero Base เราตองค"ดบวกวาเราสได เราตองชนะ แลวจงต)2งค!าถามวาแลวเรา
จะสดวยว"ธใด
Negotiation (การเจรจาต<อรอง)
การเจรจาตอรองก&เป'นการตอสโดยใชสต"ปkญญาของเราเชนก)น ท!าเพอใหเราไดในส"งทเราสมควร
จะได โดยไมไปเบยดเบยนใคร
การเจรจาตอรองน2 เราตองไมกล)ว ตองเจรจาอยบนพ2นฐานแหงความชอบธรรม โดยตองรวาเขา
กล)วอะไร และจ-ดเดนของเราคออะไร
Business Issue 1
ส!าหร)บคนขายส"น คาใหก)บ Discount Store สมม-ต"เขามเงอนไขวา ถาเขาขายไดปzละ 100 ลาน
บาท เราก&จะตองใหรางว)ลพ"เศษเขาเพ"มอก 1% แตปรากฎวาท!าไดไมถง ท!าไดเพยง 80 ลานบาท แตก&ย)ง
จะเอา 1% อยด พวกคนทเรยนจบมาสง ๆ ท)2งหลายก&ค"ดวาก&ไมนามปkญหาอะไร แต ดร .บ-ญเกยรต" ไมยอม
ใหท!าเชนน)2น ทานค"ดวากต"กาก&ตองเป'นกต"กา ตกลงไวอยางไรก&ตองท!าตามน)2น นอกจากน2เขาย)งขกล)บมา
อกวา ถาไมใหเขา 1% ปzหนาเขาจะไมส)งของเรา ถาเป'นเชนน2เราจะสอยางไร ?
เหต-การณน2เขาขเรา ซงสวนใหญแลว “ส-น)ขเหาจะไมก)ด” เราตองดวาใครเป'นคนพด อาจเป'นระด)บ
ผจ)ดการคนหนงเทาน)2น หรออาจเป'นนโยบายจากเบ2องบนก&ได กลย-ทธความค"ดในเรองน2 เราจะตองแยก
เรองบร"ษ)ท ก)บเรองของคนออกจากก)น เพอจะไดรวาเรองน2เขาข หรอเขาจะเอาจร"ง ในกรณน2ไมนาจะจร"ง
นาจะเป'นการข นเป'นการอานสถานการณของเรา อกประการหนงตองพ"จารณาวาการขน2เป'นส"งทชอบธรรม
หรอไมในระด)บบร"ษ)ท ค!าวา “ชอบธรรม” มความส!าค)ญมาก บร"ษ)ททใหญ ๆ จะกล)วประชาชนมองวาเขาไม
ชอบธรรม เหลาน2เราสามารถน!ามาเป'นประเด&นในการเจรจาตอรอง จากน)2นเราก&ตองขอพบก)บ MD หรอ
CEO ซงเขาก&คงไมใหเราพบ และเมอเขาถามวาเราจะไปพบเพออะไร เราจงจะตอบไปวา เราจะไปพบเพอ
ถามวานโยบายส"งทเขาตองการอยน2เป'นนโยบายของบร"ษ)ทหรอไม หรอบางทแคขอพบห)วหนาของเขา
เรองก&จะจบแลว เพราะถงแมบร"ษ)ทของเขามนโยบายทจะเอา 1% จร"ง ๆ แตเขาก&คงจะไมกลาบอกวาเขา
ค"ดอยางน2 ย"งเป'นบร"ษ)ทตางประเทศทมาด!าเน"นก"จการในไทยย"งไมกลาพด นคอการเขาใจในจ"ตว"ทยา
Business Issue 2
บร"ษ)ทจากตางประเทศบร"ษ)ทหนง มาดงบ)ญชของโรงงานผล"ต ส)งใหผล"ตส"นคาตกลงวาจะช!าระเง"น
ภายใน 60 ว)น พอไดร)บส"นคากล)บขอยดระยะเวลาช!าระเง"นเป'น 120 ว)น ผบร"หารของโรงงานก&กลววาถา
ไมใหเขาดงบ)ญช เขาจะไมส)งส"นคาเราอก
กรณเชนน2 เราจะยอมเขาไมได ถาตกลงวาจะจาย 60 ว)น ก&ตองจาย 60 ว)น ในเหต-การณเชนน2 ดร.
บ-ญเกยรต" แนะน!าใหถามเขาวา นเป'นนโยบายของบร"ษ)ทแมของค-ณหรอ พอไปถามเขา เขาก&จายเง"นตรง
เวลาและส)งส"นคาของเราเหมอนเด"ม
ทเป'นเชนน2เพราะถงแมจะเป'นนโยบายของบร"ษ)ทแม เขาก&ไมกลาตอบวาใช เพราะภาพล)กษณของ
บร"ษ)ทจะเสยหาย
Business Issue 3
อกบร"ษ)ทหนงเป'นของคนไทย มาดงบ)ญชก)บบร"ษ)ทท ดร.บ-ญเกยรต" เป'นผจ)ดการเหมอนก)น โดย
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อางวา ดร.บ-ญเกยรต" อน-ญาต"ใหดงบ)ญชได ฉะน)2นเพยงใหคนของเราไปพดวา บร"ษ)ทน2เขาหม-นเง"นไมท)น
เขาเลยตองมาดงบ)ญชเรา เพยงพดเทาน2เขาก&จายบ)ญชตรงเวลาท)นท เพราะเขากล)ว เสยชอเสยง และ
เครด"ตธนาคาร
Business Issue 4
บร"ษ)ทตางชาต"ดงบ)ญชก)บบร"ษ)ท และบอกวาถาใหไมดงบ)ญช ตองให ดร.บ-ญเกยรต" เขยนจดหมาย
ไปค-ยก)บนายฝร)ง ดร.บ-ญเกยรต" ใชว"ธส)งจ"ต และตอนทก!าล)งจะเขยนจดหมายไปค-ยก)บเขา ปรากฎวาเขา
สงจดหมายมาขอโทษกอนจะสงจดหมายไป
Business Issue 5
บร"ษ)ทรถเชาในเครอสหพ)ฒน คร)2งหนงมคนต"ดตอเขามาจะเชารถยนต 10 ค)นใหก)บพน)กงานขาย
เราจงไปส!ารวจดบร"ษ)ทเขา เขาก&ม Office มพน)กงานท!างานอย นอกจากน2เขาย)งพาไปทานขาวดวย จง
อน-ม)ต"ใหเขาเชาระยะยาวไป 10 ค)น พอเขาเชาไปแลวเดอนแรกเขาก&ไมจายคาเชา เดอนถ)ด ๆ ไปก&ไมจาย
พอเดอนท 4 เขากล)บมาถามเราวาถาอยากจะไดรถคนตองจายเง"นใหเขา 1 แสนบาท และเทาททราบเขา
ท!าอยางน2ก)บบร"ษ)ทรถเชาหลายรายแลว ถงไปแจงต!ารวจก&ไมมผลอะไร ตอนน)2น ดร.บ-ญเกยรต" จงใหจาย
1 แสนบาทเพอเอารถกล)บมากอน แตก&ไดกล)บมาเพยง 6 ค)นเทาน)2น ซงก&ย)งดกวาไมไดกล)บคนมาเลย จน
ส-ดทายไปเจอก)บต!ารวจอกส)งก)ดหนงจงจ)ดการก)บขบวนการน2ได และไดรถคนมาอก 3 ค)น หายไปแค 1
ค)นเทาน)2น
เหต-การณน2เก"ดจากคนของเราเองมองไมทะล-ขอมล เขาจ)ดฉากใหเราหลงเชอ เราก&เชอ เราควร
ตองว"เคราะหวาเขาท!าธ-รก"จอะไร ท!าไมเซลลแมนของเขาตองใชรถยนต ใชรถจ)กรยานยนตไมไดหรอ การ
ต)2งค!าถาม 2 -3 ค!าถาม ก&อาจจะท!าใหเราส)งเกตเห&นส"งทผ"ดปรกต"แลว
Business Issue 6
อกเหต-การณหนง ชวงว"กฤตเศรษฐก"จ รานคาตาง ๆ ไดร)บผลกระทบย!าแยไปตามก)น ทางเราจงได
ต)2งกต"กาไววาของเด"มใหพ)กช!าระไวกอนได แตของทส)งเขาไปใหมตองจายตรงเวลา ถาจายบ)ญชไมตรง
เวลา จะตองเสยคาปร)บ มรายหนงรจ)กก)บ ดร.บ-ญเกยรต" ดมาก แตว"น)ยทางการเง"นไมคอยจะด ไมท!าตามก
ต"กา ช!าระไมตรงเวลาจนค!านวณคาปร)บได 7 แสนบาท เจาของรานจงเขามาค-ยก)บ ดร.บ-ญเกยรต" อางวา
ไมมเง"นจายคาปร)บ ซง ดร.บ-ญเกยรต" ก&รวาเขาโกหก จงใชว"ธเอาต)วเขาไปแลก บอกเขาไปวาจะเอาเง"น
สวนต)วใหเขาไป 7 แสนบาท ใหกโดยไมค"ดดอกเบ2ย ไมทวง ท!าใหเขาอ2งกล)บไป และยอมจายคาปร)บตาม
กต"กา
Business Issue 7
ส"นคาสเปรฉดผมต)วหนง เซลลแมนบอกวากล"นแอลกอฮอลฉ-น ขายไมไดหรอก จงไมยอมน!าออก
ไปขาย Stock กระป€องสเปรจงมเต&มหองไปหมด
ดร.บ-ญเกยรต" จ)ดการโดยใหเซลลแมนมาทดสอบกล"นโดยใชว"ธ Blind Test โดยไปน!าสเปรฉดผม
ทขายด ๆ ในทองตลาดมา 3 ยหอ รวมก)บของเราเป'น 4 ยหอ น!ามาใสขวดทมองไมเห&น ยหอเพอไมให
เซลลรวาขวดไหนเป'นยหอไหน แลวใหเซลลมาดมวาขวดไหนมกล"นแอลกอฮอลฉ- นมากทส-ดแลวเรยง
ล!าด)บลงมา ผลปรากฎวาของเรามกล"นแอลกอฮอลฉ-นเป'นอ)นด)บท 3 แปรวาสเปรทขายดมกล"นฉ-นมากกวา
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ของเราต)2ง 2 ยหอ หล)งจากเซลลยอมร)บ ส"นคาน2ก&ขายไดจนหมด
Business Issue 8
รานคาหนง มาบอกใหพน)กงานของเรายกแบรนดทขายไมดออก ดร.บ-ญเกยรต" บอกคนของเราวา
เอาออกไมได โดยใหไปบอกเขาวา เวลาค-ณมาเจรจาเอาแบรนดเขาราน ค-ณมาเจรจาเอง แตเวลาค-ณจะ
เอาแบรนดออก ค-ณไมมาเจรจา เอาแตบอกผานลกนองมา อยางน2ไมถก ไมชอบธรรม ปkญหาน2ก&จบลงได
การบอกเขาไปแบบน2เป'นการสงส)ญญาณใหเขาวา ถาค-ณท!าอยางน2 เราจะยกท-กแบรนดออก โดย
เราไมตองไปบอกเขาตรง ๆ
Business Issue 9
รานคาหนง ส)งใหส"นคาของเรายาย Layout เปลยนท!าเลของเราไปอยในททไมด เพราะเขามส"นคา
ใหมของเขาเขามา บางคนก&ค"ดจะยอมเขาเพราะค"ดวาเป'นรานของเขา เขาจะท!าอะไรก&ได ซงเป'นการค"ด
บวกก)บเขา แตค"ดลบก)บต)วเอง
ดร.บ-ญเกยรต" จงตองแนะน!าว"ธค"ด โดยใหค"ดวารานของเขาก&เทาก)บเขาเป'นเจาของบาน ถามแขก
มาอย ตามมารยาทตองใหแขกอยทหองทด ๆ ไมใชใหแขกมาอยในหองคนใช หล)กค"ดน2จงท!าใหปkญหาน2
ย-ต"ลงไดดวยด
เวลาเจอปkญหาอะไรก&ตาม เราตองเร"มจากการค"ด กอน ค"ดบวกวาเราจะแกไขได แลวปkญหาท- ก
อยางก&จะแกได ยกเวนแตปkญหาโลกแตก เชน พน)กงานทะเลาะก)น พน)กงานอ"จฉาก)น ปkญหาการสอสาร
เพราะแกอยางไรก&ไมหมด แตก&ตองแกไปเรอย ๆ แตอยาคาดหว)งสง
“ท-กปkญหามทางแก ท-กค!าถามมค!าตอบ”
KPI โดยค-ณณ)ฐพ)ฒน เพ&ชรร)ตนาภรณ
ด)ชนว)ดความส!าเร&จทางธ-รก"จ (Key Performance Index) หรอทเราเรยกก)นวา KPI เป'นเครองมอท
ใชในการว) ด หรอประเม" น วาผลการด! า เน" น งานในดานตางๆขององคกร หรอหนวยงานน)2 น เป' น อยางไร
สามารถบรรล-ว)ตถ-ประสงคขององคกรน)2นไดหรอไม ซงผบร"หารจะสามารถใชด)ชนช2ว)ดประเม"นประส"ทธ"ภาพ
การท!างานในดานตางๆขององคกรได
ความสLาคญของการมดชนวดความสLาเรNจทางธรกจ
เนองจากในปk จ จ- บ)น การด! า เน" น งานขององคกรตางๆ มความละเอยดซ) บ ซอนมากข2 น ท! า ใหการ
ควบค-ม และต"ดตามผลการด!าเน"นงานเป'นไปดวยความยากล!าบาก ซงการทจะแกไขปkญหาด)งกลาวจ!าเป'น
ตองอาศ)ยแนวค"ดทางดานการว)ด หรอการประเม"นผลการด!าเน"นงานขององคกร เพอประเม"นวาสถานะ หรอ
ผลการด!าเน"นก"จกรรมตางๆขององคกร หรอหนวยงานน)2นเป'นอยางไร
หากปราศจากการต"ดตาม การควบค-ม และการว)ดผลการปฏ"บ)ต"งานทเป'นระบบแลวจะกอใหเก" ด
ปkญหาตางๆตามมา เนองดวยระบบการว)ดผลการปฏ"บ)ต"งานสงผลกระทบตอพฤต"กรรมของท)2งผบร"หารและ
พน)กงานในระด)บตางๆ
จากปkญหาด)งกลาวท!าใหองคกรตองมการออกแบบงานพ)ฒนาระบบสน)บสน-นการว)ดผลการด!าเน"น
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ก" จ กรรมข2 น โดยก! า หนดต) ว ช2 ว) ด ผลการด! า เน" น ก" จ กรรมตางๆขององคกร พ) ฒ นาว" ธ การด! า เน" น งานและ
ออกแบบโปรแกรมสน)บสน-นส!าหร)บการจ)ดเก&บขอมล
การประมวลผลขอมลเพอทจะสามารถท!าการควบค-ม ต"ดตาม ว)ดผลสมรรถนะ และท!าการรายงาน
ผลเพอใชเป'นแนวทางในการวางแผนการบร"หารงาน และการด!าเน"นงานขององคกรตอไป
ดชนช@วดช<วยบรรลจดประสงค!ของการทLางาน
บร" ษ)ทผล"ต งานพ"ม พแหงหนงมแผนทจะท!า ด)ช นว) ด ความส! า เร& จ ทางธ-ร ก" จ เพอจะใชประเม" น การ
ด!าเน"นงานของบร"ษ)ททผานมาและชวยในการพ)ฒนาปร)บปร-งการด!าเน"นการของบร"ษ)ทใหดข2น บร"ษ)ทจง
เร" มจากการศกษาขอมลเบ2 อ งตนของบร" ษ) ท ซงประกอบไปดวยการศกษา ระบบโครงสรางการด! า เน" น
ก"จกรรมของบร"ษ)ท เพอใหเขาใจถงล)กษณะและกระบวนการด!าเน"นงานของบร"ษ)ท
จากน)2 น จงศกษาว" ส) ย ท) ศ นและหนาทหล) ก ของบร" ษ) ท เพอชวยในการก! า หนดว) ต ถ- ป ระสงค และ
กลย-ท ธของการด!า เน" นงาน หล) งจากไดว) ตถ- ประสงคแลวจงท!า การออกแบบด) ช นช2 ว)ด ทจะใชประเม" นวา
บร"ษ)ทสามารถบรรล-ว)ตถ-ประสงคทต)2งไวไดหรอไม
ยกต)วอยางเชน ถาบร"ษ)ทจะประเม"นดานกระบวนการภายใน โดยก!าหนดว)ตถ-ประสงคในเรองของ
กระบวนการผล"ตทม ค-ณภาพ ด)ชนช2ว)ดทจะตอบไดวากระบวนการผล"ตขององคกรมค-ณภาพหรอไม เชน
จะดจากจ!านวนของเสยทเก"ดข2นเนองจากกระบวนการผล"ต เป'นตน
ซงในการว"เคราะหด)ชนช2ว)ดบร"ษ)ทจะตองมการจ)ดเก&บขอมลทเป'นระบบ ถกตอง และแมนย!า รวมท)2ง
มการว)ดผลอยางตอเนองอยเสมอ เพอใหไดด)ช นช2ว)ดทด และน!า ไปใชประเม"นผลการท!างานไดอยางม
ประส"ทธ"ภาพสงส-ด
ในเรองของเสยน2 บ างคร)2 ง ก& เ ก" ด จากพน) ก งานย) ก ยอกเองก& ไ ด ดร.บ- ญ เกยรต" เคยดแล Vending
Machine ซงเป'นบร"การตหยอดเหรยญจ!าหนายเครองดมอ)ตโนม)ต" เด"มปร"มาณของเง"นทเก&บออกมาจากต
จะนอยกวาปร"มาณเครองดมทกดออกไปประมาณ 1% โดยพน)กงานใหเหต-ผลวามการกดเครองดมเพอ
เป' น การทดสอบท- ก คร)2 ง ทพน) ก งานไปเปƒด ต พอ ดร.บ-ญ เกยรต" ก! า หนดวาตองไมเก" น 0.1% พน) ก งานก&
ท!าไดตามน)2น คอจ!านวนเง"นนอยกวาปร"มาณทกดเครองดมไมเก"น 0.1%
แนวทางในการจดทLาดชนช@วด
ในการจ)ดท!าด)ชนช2ว)ดความส!าเร&จของธ-รก"จ เราสามารถก!าหนดข2นมาไดจากหลายม-มมองตอไปน2
1. การก!าหนดด)ชนช2ว)ดตามว)ตถ-ประสงค
ในการจ)ดท!าด)ชนช2ว)ดจะเร"มจากการก!าหนดว)ตถ-ประสงคของการท!างานในแตละสวน โดยผจ)ดท!า
จะตองพ"จารณาวาภายใตว)ตถ-ประสงคในดานตางๆ อะไรคอด)ชนช2ว)ดทจะท!าใหทราบวาไดสามารถบรรล-ผล
ตามว)ตถ-ประสงคทตองการหรอไม
2. การจ)ดท!าด)ชนช2ว)ดโดยอาศ)ยการจ)ดท!าปkจจ)ยแหงความส!าเร&จ (Critical Success Factors)
ผจ)ดท!าตองก!าหนดปkจจ)ยแหงความส!าเร&จในการท!างานออกมากอนแลวจงก!าหนดด)ชนทจะใชว)ด
ปkจจ)ยเหลาน)2น
Critical หมายถงเรองทส!าค)ญ ทเราจะตองจ)ดการ อยางส"นคาแฟช)น เรองทส!าค)ญจะเป'นเรองการ
ดไซนรปแบบของส"นคา และ Stock เพราะเป'นส"นคาทม Season
3. การจ)ดท!าด)ชนช2ว)ดโดยอาศ)ยการถาม – ตอบ
ผบร"หารจะมค!าถามทตนเองอยากจะทราบ หรอรเกยวก)บองคกร และในการตอบค!าถามเหลาน2จะ
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ตองสรางด)ชนช2ว)ดข2นมาเองเพอ ตอบค!าถามเหลาน)2น
ขHอพจารณาในการนLาความร6Hไปประยกต!ใชH
ล)กษณะของด)ชนช2ว)ดทด การออกแบบด)ชนว)ดความส!าเร&จทางธ-รก"จทด จะตองมล)กษณะตอไปน2
1. มความสอดคลองก)บว"ส)ยท)ศน ภารก"จ และกลย-ทธขององคกร
2. ประกอบดวยด)ชนช2ว)ดท)2งทเป'นดานการเง"น และไมใชดานการเง"น
3. ประกอบดวยด)ชนช2ว)ดทเป'นต)วน!า (Lead Indicators) และต)วตาม (Lag Indicators)
เปZาหมายกลยทธ!

ตวช@วดตาม

ตวช@วดนLา
อ)ตราการสงมอบส"นคา

เพ"มรายได

เพ"มรายไดจาการขาย

รายไดจากส"นคาใหม
อ)ตราการปƒดการขาย
อ)ตราการลา

เพ"มความพงพอใจของบ-คลากร

คะแนนความพงพอใจ

อ)ตราการเก"ดอ-บ)ต"เหตจ!านวนขอรองเรยน

เพ"มการหม-นเวยนของส"นคา

จ!านวนว)นเฉลยของส"นคาในคล)ง

ระยะเวลาต)2งแตร)บออรเดอร
ถงการสงมอบ

ขางบนน2เป'นต)วอยางของต)วช2ว)ด น!า และต)วช2ว)ดตามเทาน)2 น อยางในเรองการเพ"มรายได อาจจะ
ไมใชต)วช2ว)ดท)2ง 3 ขอในต)วอยางน2ก&ได เราตองหาต)วบงช2วาเราไดยอดขายมาดวยว"ธใดอกบาง เชน การ
จ)ด Promotion, จ!านวนคร)2งในการจ)ด Promotion ฯลฯ
4. ด)ชนช2ว)ดทสรางข2นมาจะตองมบ-คคลหรอหนวยงานทร)บผ"ดชอบท-กต)ว
5. ด)ชนช2ว)ดทสรางข2นมาควรเป'นด)ชนช2ว)ดทองคกร หรอหนวยงาน สามารถควบค-มไดอยางนอยรอย
ละ 80 ท)2งน2เนองจากถาภายในองคกรประกอบดวยด)ชนช2ว)ดทไมสามารถควบค-มไดมากเก"นไป จะ
ท!าใหด)ชนช2ว)ดน)2นไมสามารถแสดงถงความสามารถ ในการด!าเน"นงานทแทจร"งขององคกร
6. ตองเป'นด)ชนช2ว)ดทสามารถว)ดได และเป'นทเขาใจของบ-คคลท)วไปไมใชด)ชนช2ว)ดทผเขาใจมเพยง
แคผจ)ดท!าด)ชนช2ว)ดเทาน)2น
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จากกราฟเสนขางบน เสนเปˆาหมายตอว)นสะสม (สน2!าเง"น) จะเป'น KPI อกเสนเป'นยอดขายสะสมใน
แตละว)น (สแดง) กราฟน2แสดงใหเห&นวาในบางชวงก&เป'นไปตาม KPI คอนขางจะด แตบางชวงก&ท!าไมถง
KPI ไมไดตามเปˆา หมาย การทเสนกราฟยอดขายต!า กวา KPI หากเราพ"ถพ" ถ) น เร"มต!า ลงมาเราก&ต องรบ
จ)ดการบางส"งบางอยางแลว อาจตองมการกระต-น เพอใหกล)บมาไดตาม KPI ทวางไว
กราฟเสนอยางน2ใชไดท)2งการผล"ต และการขาย การทเสนกราฟต!ากวา KPI ถาเป'นการผล"ตอาจเก"ด
จากของเสย ว) ต ถ- ด" บ ไมเขา พน) ก งานลาหย- ด มากเก" น ไป ส! า หร) บ บร" ษ) ท ขายจะข2 น ก) บ ความค" ด ในการ
Promotion หรอต"ดตามงานนอยเก"นไป ละเลยขาดความสนใจ ด)งน)2นอาจจะตองก!าหนดคนต"ดตาม โดยจะ
ตองต"ดตามว)นตอว)น อยางสม!าเสมอ ถาพบวาเก"ดปkญหาก&ตองด!าเน"นการแกไขใหท)นทวงท
บางคนเวลาท!าไมถงก&จะอางโนนอางน พยายามหาเหต-ผลมา Support ทท!าใหต)วเลขตก เราตอง
พยายามเปลยนความค" ด ของคนเหลาน2 ใหค" ด ถงว" ธ การตาง ๆ วาท! า อยางไรต) ว เลขจงจะกล) บ ข2 น มา
นอกจากน2เวลาเราวางแผนเราตองค"ดแผน 1 แผน 2 แผน 3 ไวดวย บางคนวางแผนแตก&ไมไดพ"จารณาวา
แผนทวางไวน2จะสงผลในเดอนน2 หรอจะสงผลใน 3 ปzขางหนา
ส!าหร)บคนต"ดตามก&ตองดวามการท!าก"จกรรมตาง ๆ ตามแผนทวางไวครบถวนหรอไม ไมใชวาท!าไม
ครบก&ไมมใครร
การปร)บ KPI เราสามารถปร)บได แตตองเหมาะสม โดยท)วไปแยกไดเป'น 2 ความค"ด คอพวกหนง
พอ KPI เดอนน2ไมถง ในเดอนหนาก&จะปร)บ KPI ลดลงไป คนทค"ดอยางน2ม)กจะเป'นเซลลแมนมากอน แต
ส!าหร)บคนทตองบร"หารบร"ษ)ท ถงมเหต-การณอะไรเก"ดข2นก&ย)งส จะหาว"ธท!าใหต)วเลขตามทต)2งไว แมแตจะ
มสถานการณใด ๆ ก&ตาม ก&ย)งหาว"ธท!าใหถงเปˆาได
เวลาค"ดหาว"ธการทจะท!าใหถงเปˆา เราตองค"ดบวก และค"ดแบบ Zero base ต)2งค!าถามแลวหาค!า
ตอบ แลวว"ธการตาง ๆ ก&จะออกมา
ในเรองการค"ดน2 คนทจะมหาบ)ณฑ"ตม)กจะพดค!าวา “ค"ดไมออก” บอยมาก เนองจากเขาตองอ"งก)บ
ขอมล เวลาต)วเลขไมถงเปˆาก&ไมรวาท!าไมจงไมถง เพราะไมมขอมลบอก ส!าหร)บการผล"ตอาจจะใชขอมล
ในอดตมาประย-กตใชได แตการตลาดซงเป'นเรองของอนาคต มปkจจ)ยมากมาย อยางการท!าโฆษณาก&ไม
สามารถบอกไดวาคนทชมโฆษณากเปอรเซ&นตจะมา ถงมาก&ย)งไมรวาจะซ2อหรอไม ส"งเหลาน2ไมมขอมล
ด)งน)2นมหาบ)ณฑ"ตจงม)กค"ดไมออก หรอไมก&บอกวา “งง” เราจงตองค"ดบวก และกลาประเม"น ย"งฝDกฝนเราก&
ย"งจะประเม"นไดใกลเคยง
ดร.บ-ญเกยรต" อธ"บายเรอง KPI ใหคนทบร"ษ)ทฟkงมาหลายเทยว จนบางคนเขาใจทสอนสามารถ
อธ"บายไดเป'นฉาก ๆ แตถงเวลาท!างานจร"ง ๆ กล)บไมท!า เป'นเพราะขาดความเชอม)นในตนเอง และเป'นคน
ค"ดลบ บางคนเห&นสถานการณก!าล)งไมด ก&ค"ดไปแลววาจะท!าตามเปˆาไมได อยางน2ค"ดลบ คนทค"ดบวก ถง
แมจะเก"ดสถานการณอะไรก&ตาม ก&ย)งค"ดวาจะฟkงฝŠาไปได “ในว"กฤตก&มโอกาส”
เราตอง “สLาเรNจอย<างไม<มเง[=อนไข”
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