
บ�นท�กการบรรยายว�ชา MGT636 ประเด�นป�ญหาทางการจ�ดการ

หล�กส ตรการจ�ดการมหาบ�ณฑ�ต ร%&นท'( 6 มหาว�ทยาล�ยศร'ปท%ม

โดย ดร.บ%ญเก'ยรต� โชคว�ฒนา

ว�นอาท�ตย/ท'( 28 พฤศจ�กายน 2553

คนเราต�องค
ดด� พ�ดด� ท�าด�   ท�าแต�ความด� โดยไม�ประมาท มน�ษย�เราเก
ดมาหาก
มองในด�านกายภาพจะไม�แตกต�างก#นมากน#ก แต�ในเร$%อง “กรรม” จะแตกต�างก#นอย�างมาก 
เราจ)งต�องร��จ#กทบทวน แยกแยะส
%งต�าง ๆ พ#ฒนาจ
ตของเราให�ส�งข)/น จนส�าเร0จมรรคผล
น
พพานในท�%ส�ด

ว
ธ�การยกระด#บจ
ตอย�างหน)%ง ค$อ การท�าบ�ญโดยไม�หว#งผล เป5นการท�าโดยหว#งให�คน
อ$%นได�ด� ม�เมตตา กร�ณา ม�ท
ตา จะเป5นเช�นน�/ได�ต�องม�การทบทวน พ
จารณาตนเอง ต�องร��จ#ก
ฝ9กฝ:นไม�ท�าไปตามความเคยช
นหร$อท�าแต�ในส
%งท�%เราชอบ ต�องร��จ#กพ
จารณาละวางก
เลส
ต�าง ๆ

Zero base Thinking

เป5นการต#/งค�าถามต#วเอง และตอบด�วยต#วเอง พระพ�ทธเจ�าทรงตร#สร��ก0ด�วยการต#/ง
ค�าถามและตอบตนเองเช�นก#น

หลาย ๆ เร$%องเราสามารถร��ได�ด�วยตนเอง  เพราะคนเราท�กคนล�วนม�ป<ญญาญาณ 
(Intuition) ซ)%งเป5นความร��ท�%ส#%งสมมาต#/งแต�ในอด�ตชาต
 เราสามารถร��ได�ด�วยต#วเราเอง ไม�
ต�องไปหาข�อม�ล ไม�ต�องไปถามใคร

แต�คนในป<จจ�บ#นม#กจะเช$%อแต�ข�อม�ล ท�าให�การใช�ป<ญญาญาณลดน�อยลงไป การใช�
ว
จารณญาณซ)%งเป5นส�วนหน)%งของป<ญญาญาณจ)งลดน�อยลงตามไปด�วย 

ด#งน#/นในแต�ละเร$%อง เราจ)งต�องแยกแยะว�าเร$%องใดต�องใช�ข�อม�ล หร$อเร$%องใดต�องใช�
ป<ญญาญาณ

Zero base Thinking ซ)%งเป5นการต#/งค�าถามและตอบต#วเอง จ)งต�องใช�ป<ญญาญาณท�%
ส#%งสมมาในการพ
จารณา

ค�าถามฝ9กค
ด:

ท�าไมผ��หญ
งจ)งสนใจการแต�งต#วมากกว�าผ��ชาย ? ()

• ท�าให�ด�ด� ผ��ชายสนใจ

• ด)งด�ดเพศตรงข�าม
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โดยธรรมชาต
แล�วผ��ชายจะเป5นเพศท�%แข0งแรงกว�าผ��หญ
ง และหากส#งเกตด�ผ��หญ
งท�%
ร�างกายแข0งแรงจะแต�งต#วน�อยกว�าผ��หญ
งท�%บอบบาง

ผ��ชายจ)งแต�งต#วน�อยกว�า เพราะม�ความแข0งแรงเป5นจ�ดเด�น แต�ผ��หญ
งอ�อนแอกว�า 
ต�องการความช�วยเหล$อ จ)งต�องแต�งต#วให�ด�ด� สร�างให�เป5นจ�ดเด�นของตน

ส#ตว�ต#วผ��ส�วนใหญ�จะด�ด�กว�าต#วเม�ย เพราะอะไร ?

พฤต
กรรมของส#ตว�เพศผ��ส�วนใหญ� จะม�ฮาเร0ม โดยต#วผ��จะเป5นจ�าฝ�งและม�ต#วเม�ยอ�ก
หลายต#วอย��ร�วมด�วย

การท�%ต#วผ��ด�ด� ก0จะท�าให�ต#วเม�ยอยากมาให�ต#วผ��ผสมพ#นธ�� ต#วผ��จ)งต�องด�แล�วโดดเด�น 
ม�จ�ดเด�นท�าให�ต#วเม�ยสนใจ รวมถ)งต�องสามารถข�มต#วผ��ต#วอ$%นให�หล�กทางไป

ท�าไม ทหารเวลาสวมหมวกจ)งต�องเคารพโดยการว#นทยาห#ตถ� ?

เป5นเพราะทหารเวลาท�%สวมหมวกอย�� หากท�าความเคารพด�วยการก�มห#วค�าน#บ หร$อ
โค�งค�าน#บ หมวกท�%สวมอย��ก0จะหล�น จ)งท�าให�ก�มห#วค�าน#บไม�ได�

ท�าไม คนท�%อย��เม$องหนาวจ)งม�ระเบ�ยบว
น#ยมากกว�าคนท�%อย��เม$องร�อน ?

คนเม$องหนาวต�องกระต$อร�นร�นมากกว�า เพราะม�อ#นตรายมากว�าเม$องร�อน จ)งต�องม�
ระเบ�ยบว
น#ยเพ$%อเอาช�ว
ตรอด

พระพ�ทธเจ�าเทศนาให�พระจ�านวนเป5นพ#นร�ปได�อย�างไร ?

พระองค�เทศนาโดยใช�การส$%อสารทางจ
ต คนเราก0ม�การส$%อสารทางจ
ตอย��ตลอดเวลา 
ด#งค�าท�%ว�า “เห0นหน�าก0ร��ใจ”

การส$%อสาร: การพ�ดก0ค$อการส$%อสาร การฟ<งหร$อการไม�พ�ดก0ค$อการส$%อสาร

แต�คนบางคนจะไม�ยอมฟ<งคนอ$%น เพราะไม�เคยทบทวนตนเอง ไม�เคยฝ9กท�%จะฟ<งท#/ง
ในส
%งท�%ตนเองพ�ดและในส
%งท�%ผ��อ$%นพ�ด

ท�าไม องค�ล�มารซ)%งฆ�าคนไปมาก จ)งเป5นพระอรห#นต�ได� ?

เพราะองค�ล�มารโดนอาจารย�หลอกให�ฆ�าคน พระพ�ทธเจ�าจ)งเทศนาให�องค�ล�มารฟ<ง 
และเน$%องจากองค�ล�มารส#%งสมบารม�มามากต#/งแต�อด�ตชาต
 จ)งส�าเร0จเป5นอรห#นต�
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ความหมายของ Zero base Thinking

ค$อการค
ดแบบ ไม�ม�ข�อจ�าก#ด ไม�ย)ดต
ดก#บฐานข�อม�ลเด
ม ไม�ม�กรอบจ�าก#ดทางด�าน
ความค
ด ไม�ต
ดเง$%อนไข ไม�กล#วผ
ด

ว�ธ'การค�ดแบบ Zero base

1. ต#/งค�าถามในส
%งหร$อประเด0นต�างๆ และหาค�าตอบ ด�วยตนเองก�อน โดยไม�ต�องอ�างอ
ง
ข�อม�ลเด
ม

2. ต#/งเป[าหมาย ต#/งว#ตถ�ประสงค� และหาว
ธ�หร$อกระบวนการท�%จะท�าให�บรรล�เป[าหมาย 
หร$อว#ตถ�ประสงค�ท�%ต#/งไว�

3. ต#/งสมมต
ฐานในส
%งต�างๆ และหาว
ธ�ทดสอบ และค�นคว�า เพ$%อพ
ส�จน�ว�าสมมต
ฐานน#/น 
เป5นจร
งหร$อไม� อย�างไร

“ค�าตอบไม�จ�าเป5นต�องม�ค�าตอบเด�ยว”

“ค�าตอบไม�จ�าเป5นต�องม�คนอ$%นร#บรองว�าถ�กต�อง”

หากเราต#/งค�าถามและหาค�าตอบด�วยต#วเองแล�ว ค�าตอบท�%ได�น#/น หากต�อไปเราได�ค�า
ตอบท�%ด�กว�า เราก0สามารถเปล�%ยนค�าตอบได�ตลอดเวลา

Case Study

Case 1: ม�บร
ษ#ทหน)%งต�องการท�ายอดขายให�ถ)งเป[าหมายในช�วงเศรษฐก
จไม�ด�โดยให�
รางว#ลจ�งใจให�ก#บพน#กงานด#งน�/

1. ใครท�าถ)งเป[าหมายได� 2,000 บาท

2. ใครท�าได� 90% ได�รางว#ล 1,000 บาท

3. ใครท�าได� 80 %ได�รางว#ล 600 บาท

แต�พอส
/นเด$อนยอดขายก0ย#งไม�ถ)งเป[าหมายอย��ด� เพราะอะไร

• แรงจ�งใจม�เยอะเก
นไป แม�ท�าไม�ถ)งเป[าก0ย#งได�รางว#ล ควรต#/งรางว#ลแบบข�อแรก

ท�าไมจ)งม�ผ��บร
หารต#/งรางว#ลเป5นแบบน�/ ?

ผ��บร
หารท�%ต#/งเป[าแบบน�/ ม#กจะม�พน#กงานมาขอ เช�นว�า เศรษฐก
จไม�ด�พน#กงานส�วน
ใหญ�จะท�าเป[าไม�ได� จ)งขอลดเป[าเพ$%อให�ตนเองได�เง
นรางว#ล ท�าให�การต#/งเป[าไม�ม�ความ
หมาย เพราะแม�ไม�ถ)งเป[าก0ย#งได�เง
นรางว#ล

ว
ธ�ท�%ควรท�าค$อลดเป[าให�น�องลง แต�ท�กคนต�องท�าให�ถ)งเป[า ความส�าค#ญท�%จะต�อง
ท�าให�ถ)งเป[าก0จะย#งอย��
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Case 2: ผงซ#กฟอกย�%ห�อหน)%งจ#ดรายการ Promotion โดยออกบ#ตรท#/งหมด 4 ส�เพ$%อสะสม 
ใครสะสมครบ 4 ส� จะได�บ�าน รถยนต� ท�าให�ส
นค�าขายด�มาก แต�หมด Promotion ยอดขาย
ตกฮวบท#นท� ต
ดต�อก#นนานมาก ให�ช�วยก#นค
ดว
เคราะห�ท�าไมยอดขายจ)งตกหล#งจากหมด 
Promotion

เหต�การณ�น�/เก
ดมา 40 กว�าปgแล�ว รายการน�/ท�าให�เก
ดคนสมหว#งน�อย คนผ
ดหว#งเยอะ 
รายการน�/รางว#ลใหญ�มากล�กค�าจ)งซ$/อไว�มาก ซ$/อแล�วก0เก0บไว�ในต��ม พอหมดรายการก0ใช�ท�%
ต�นไว� นอกจากน�/ก0ย#งโมโห โกรธ ว�าบร
ษ#ทน�/หลอกลวง จ)งไม�ซ$/ออ�ก ท�าให�ค��แข�งแซงบร
ษ#ท
น�/ไป

ถ�าจะด� ต�องท�าให�ม�ของรางว#ลจ�านวนมาก ๆ ท�าให�คนได�รางว#ลม�จ�านวนเยอะ ๆ

Case 3: สเปรย�ฉ�ดผมต#วหน)%ง ฝiายขายบอกว�าม�กล
%นแอลกอฮอล�ฉ�น ปร#บเร$%องกล
%น
แอลกอฮอล�มาหลายหนแล�ว Sales บอกส
นค�าขายไม�ได� ล�กค�าไม�ยอมร#บ จ)งไม�ยอมน�า
ออกไปขาย แต�กระปlองเปล�าได�ส#%งน�าเข�ามาหลายหม$%นใบ เพ$%อรอการบรรจ� หากไม�ร�บบรรจ� 
กระปlองจะข)/นสน
ม ท�านจะจ#ดการก#บป<ญหาน�/อย�างไร ให�ช�วยก#นว
เคราะห�และแก�ป<ญหาน�/

ป<ญหาน�/ประเด0นส�าค#ญอย��ท�% Sales จ)งน�าส
นค�าท�%ด#ง ๆ ท�%ขายด�มาอ�ก 3 ย�%ห�อ และ
ส
นค�าของเรา น�ามาใส�ขวดท�%ม�ล#กษณะเหม$อนก#น ไม�ให�ร��ว�าขวดไหนเป5นย�%ห�อใด แล�วให� 
Sales ทดสอบท#/ง 4 ย�%ห�อ (Blind Test) ปรากฎว�าส
นค�าของเรา Sales ชอบเป5นอ#นด#บ 2 
ท�าให� Sales ยอมร#บและยอมน�าออกไปขาย

Case 4: เส$/อเช
/ต Brand หน)%ง ม� 5 ส� ยอดขายส
นค�า Brand น�/แต�ละส�ขายได�ไม�เท�าก#น แต�
การส#%งย�อมผ�า ต�องส#%งเท�าก#นท�กส�ท�กคร#/ง โดยต�องส#%ง Minimum 500 หลา/คร#/ง/ส� หาก
น�อยกว�าน�/โรงงานจะไม�ย�อมให� ท�าให�สต0อกส
นค�าท�%ขายไม�ด�บวม ขอให�ช�วยก#นแสดงความ
ค
ดเห0นและแก�ป<ญหา

โรงย�อมก0ต�องพยายามให�เราย�อมมากท�%ส�ด  พอเขาให�ข�อม�ลว�าต�องย�อม Minimum 
500 หลามา เราก0ต
ดก#บขอม�ลของเขา ยอมท�าไปตามข�อม�ลท�%เขาให�มา ไม�ได�ไปด�จร
ง ๆ 
ว�าหม�อย�อมจร
ง ๆ แล�วย�อมได�น�อยท�%ส�ดเท�าไร

กรณ�น�/ จ)งต�องไปพ�ดค�ยต#/งค�าถามก#บโรงย�อม จนได�ข�อม�ลท�%แท�จร
งของจ�านวนท�%น�อย
ท�%ส�ดท�%สามารย�อมได�ต�อคร#/ง พอทราบจ�านวนต%�าส�ดต�อหม�อย�อมแล�ว จ)งต�อรองย�อมแต�ละส�
ในอ#ตราส�วนท�%ไม�เท�าก#นตามส�ท�%ขายด�/ไม�ด�

Case 5: โรงงานผล
ตแป[ง  ล�กค�าส#%งแป[งกะท#นห#น  จ�านวน 2 แสนช
/นในเด$อนถ#ดไป 
โรงงานแจ�งว�าไม�ได�เพราะผล
ตได�เต0ม Capacity แล�วได�แค� 1 แสนช
/น/เด$อน (โดยท�%เคร$%อง
บดแป[งท�างานตลอด 24 ชม.อย��แล�ว) ซ$/อเคร$%องบดแป[งใหม�ก0ไม�ท#น โรงงานอ$%นงานก0เต0ม
หมด ท#/ง ๆ ท�%ผงแป[งท�%ย#งไม�ได�บดก0ม�มากพอ ขอให�ช�วยก#นค
ดว�าจะแก�ป<ญหาและค
ดว�าจะ
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ท�าอย�างไร

ประเด0นน�/ป<ญหาอย��ท�%เคร$%องบดแป[ง การบดแป[งน�/ท�าแบบ Batch System เวลาท�%ใช� 
40 นาท�ต�อ 1 Batch  จ)งให�ทดลองบด 20 นาท�ต�อ Batch ซ)%งทดลองแล�วความละเอ�ยด
ของแป[งก0เท�าก#บท�%บด 40 นาท� ท�าให�สามารถผล
ตได�ท#นตามท�%ล�กค�าต�องการ

เหต�ท�%บด 40 นาท�มาตลอด เพราะไม�เคยใช� Zero base Thinking แป[งร��นเด
มเคย
ท�าอย�างไร แป[งร��นใหม�ก0ท�าไปอย�างน#/น

ค�ดเช�งกลย%ทธ/ (Strategic Thinking)

ค$อการค
ดท�%ไม�ตรงไปตรงมาค
ดแบบม�ช#/นเช
ง เพ$%อให�ได�เปร�ยบในการแข�งข#น เช�น 
การแข�งข#นก�ฬา การท�าสงคราม หร$อในการท�าธ�รก
จ เป5นต�น

หร$อแผนการค
ดท�%ค
ดข)/นอย�างรอบคอบ ม�ล#กษณะเป5นข#/นเป5นตอน ม�ความย$ดหย��น
พล
กแพลงได�ตามสถานการณ� ม��งเพ$%อเอาชนะค��แข�งหร$อเพ$%อหลบหล�กอ�ปสรรคต�าง ๆ จน
สามารถบรรล�เป[าหมายท�%ต�องการ

การค
ดเช
งกลย�ทธ�น�/ อาจเร�ยกว�า ก�ศโลบาย ก0ได� เป5นการค
ดเพ$%อให�เก
ดการต�อส��และ
ชนะค��แข�ง จ)งต�องม�

• ม�ค��แข�ง

• ค
ดท�%จะชนะค��แข�ง

• ค
ดบวกว�าเราสามารถค
ดเช
งกลย�ทธ�ได� และชนะค��แข�งได�

น#กก�ฬาก0ต�องม�การค
ดเช
งกลย�ทธ� เพ$%อให�ชนะค��แข�งเช�นก#น ต#วอย�างจากน#กศ)กษาท�%
เป5นน#กก�ฬา เช�น

• ต�องม�การเตร�ยมความพร�อมให�มากกว�าคนอ$%น
• ต�องม��งม#%นท�%จะชนะค��แข�ง
• ต�องร��เขาร��เรา
• ต�องหาจ�ดอ�อนของค��แข�ง แล�วโจมต�ท�%จ�ดอ�อนน#/น
• ใช�จ
ตว
ทยาพ�ดข�ม/ข��/ชมค��ต�อส�� เพ$%อกดด#นหร$อท�าให�ค��แข�งเส�ยสมาธ

• ก�ฬาท�%เป5นท�ม ต�องสร�างขว#ญก�าล#งใจให�แก�ก#น ผ
ดพลาดก0ไม�ว�าก#น และต�องค
ดว�า

ชนะค��แข�งได�
• ใช�จ
ตว
ทยาโดยใช�เส�ยงข�มค��แข�งเวลาเราท�าได�
• ต�องไว�ใจเพ$%อนร�วมท�ม และต�องควบค�มสต
อารมณ� Control ตนเองให�ได�
• ในการย
งป:นถ�าย
งก�อนต�องย
งให�ด�เพ$%อข�มค��แข�ง หร$อบางคร#/งต�องย
งให�เร0วให�ค��แข�ง

เส�ยจ#งหวะ
• ก�อนแข�งข#นค
ดว�าค��แข�งต�องเสร0จเราแน� ท�าให�เราม�ก�าล#งใจ
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ต�องปล�กจ
ตใต�ส�าน)กให�มาช�วยเรา โดยค
ดบวกว�าจะชนะ และสร�างมโนภาพ 
(Visualize) ของความส�าเร0จ (ชนะ)

กลย%ทธ/การต&อส Mก�บค &แข&ง

1. น�าจ�ดอ�อนของค��แข�ง มาเป5นจ�ดเด�นของเรา

2. น�าจ�ดเด�นของเรา มาช�ให�โดดเด�นข)/น

3. ท�าจ�ดอ�อนของเรา ให�ลดน�อยลงหร$อหมดไป

ต#วอย�างการค
ดเช
งกลย�ทธ�

ทหารอ#งกฤษส��รบก#บทหารฝร#%งเศส ฝร#%งเศสม�อาว�ธครบม$อ ม�ช�ดเกราะ ม�ม�า ส�วน
อ#งกฤษไม�ม�อาว�ธม�แค�สามง�าม ไม�ม�ช�ดเกราะ ไม�ม�ม�า แต�อ#งกฤษกล#บชนะฝร#%งเศสได� เพราะ
อะไร

ด�วยการใช�จ�ดอ�อนของฝร#%งเศส มาเป5นจ�ดเด�นของอ#งกฤษ ฝร#%งเศสม�ช�ดเกราะซ)%งหน#ก
มาก ม�าก0ม�ขาท�%เล0ก อ#งกฤษจ)งล�อฝร#%งเศสมาในท�%ล��ม แฉะ ด
นอ�อน ท�าให�ขาของม�าต
ด ช�ด
เกราะก0ท�าให�ทหารฝร#%งเศสจม ส�วนอ#งกฤษซ)%งเบากว�า คล�องต#วกว�า จ)งเอาชนะฝร#%งเศสได�

เมาเซต�ง ตอนต�อส��ก#บ เจ�ยงไคเช0ค เมเซต�งม�ทหารน�อยกว�า 10 เท�า แต�กล#บใช�
กลย�ทธ� 10 ร�ม 1 โดยล�อให�ทหารเจ�ยงไคเช0คแยกออกมา แล�วเอาคน 10 เท�าไปร�ม

สมเด0จพระนเรศวรชนะท�%เม$องค#ง โดยเข�าไปต�ด�านท�%เป5นจ�ดอ�อน ไม�ปะทะด�านท�%เป5น
จ�ดแข0งโดยตรง

Three prong strategy

ค$อการค
ดท�%จะจ#ดการก#บป<ญหาหร$ออ�ปสรรค โดยไม�ค
ดท�าท�%ละเร$%อง แต�ท�าพร�อมๆ
ก#นอย�างน�อย 3 เร$%อง เพ$%อให�สามารถบรรล�ว#ตถ�ประสงค�ท�%ต�องการได�เร0วข)/น โดยท�%ท#/ง 3 
เร$%องน�/ม�ส�วนเสร
มและสน#บสน�นซ)%งก#นและก#น

เอนก สร�ป / พ
มพ�
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