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 คว้�ชัยชนะจ�กตล�ดในประเทศ
  แล้วค่อยมุ่งสู่ตล�ดต่�งประเทศ

บริษัทบางแห่งมี “นโยบายพื้นฐานของบริษัท” ทว่าผู้บริหารส่วนใหญ่

เข้าใจผิดว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วบริษัทจะไปได้ดี  หัวข้อที่อยู่ในนโยบายพื้นฐาน

เป็นเพียงการสรุปปัจจัยความสำาเร็จที่สั่งสมมาในอดีต ใช่ว่าจะสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคหรือสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่แปรปรวน

เสมอไป เช่น 

“จะปรับปรุงคุณภาพ”

แค่บอกว่า “จะปรับปรุงคุณภาพ” แต่พบว่ายังขาดความชัดเจนและไม่รู้

วา่ใครจะปรับปรุงคณุภาพอย่างไร  ในการแข่งขันพฒันาผลติภณัฑ์กบับริษัทอ่ืน 

ผู้บริหารจะต้องไหวตัวทันว่าต้องปรับปรุงคุณภาพส่วนไหน อย่างไร ถึงจะเป็น

ฝ่ายไดเ้ปรียบในการแข่งขัน  หากผู้บริหารวเิคราะห์ประเดน็นีอ้ย่างละเอียดไม่ได ้

จะปรับปรุงคณุภาพเชงิพลวตัทีเ่หมาะสมกบัตลาดในยุคปจัจบุนัไม่ได ้ สมยักอ่น

การรับมือแบบคลุมเครือตามนโยบายที่ไม่ชัดเจนอาจจะพอเอาตัวรอดไปได้ 

แต่ว่าต่อไปนี้จะทำาแบบนั้นไม่ได้แล้ว

“จะยกระดับเทคนิค” นโยบายนี้ก็คลุมเครือไม่ชัดเจน

สมมตวิา่ผลติภณัฑ์ของบริษทัคูแ่ข่งใสช่ดุเฟอืง 5 ตวั บริษัทเราจะใสช่ดุ

เฟือง 10 ตัวเพื่อให้เคลื่อนไหวได้ราบรื่น  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบนี้เป็นการ

ปฏิบัติตามนโยบายยกระดับเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังอาจแก้ปัญหา

ไม่ถูกจุด และก็กลายเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้เร่ือง เนื่องจากเห็นเร่ืองสำาคัญเป็น
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เรื่องรอง เห็นเรื่องรองเป็นเรื่องสำาคัญ 

ตลาดสมัยนี้มักจะเกิดเร่ืองทำานองนี้ทุกวัน หากผู้บริหารจะคิดหาทาง

หลุดพ้นจากภาวะผลประกอบการตกตำ่า ต้องเร่ิมจากการมีมุมมองเชิงพลวัต

ละครับ

ผมขอเสนอแผนการหลุดพ้นจากภาวะผลประกอบการตกตำ่าโดยใช้

มุมมองเชิงพลวัตเพื่อการอยู่รอดท้ังในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ผมตั้งชื่อแผนการนี้ว่า “กลยุทธ์มุซะชิ มิยะโมะโตะ1” 

ผมย้ำาว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำาลังหดตัว ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการที่

แต่ละบริษัทเลือกได้มีเพียง 3 ข้อ ได้แก่

➀ สร้างความพิเศษในตลาดในประเทศ

➁ ตัดใจจากตลาดในประเทศ แล้วบุกตลาดโลกเท่านั้น

➂ ปรับตัวเข้ากับตลาดในประเทศ พร้อมกับเจาะตลาด

  ต่างประเทศ

ผมคิดว่าประเทศญี่ปุ่นมีกลยุทธ์เหลือแค่ข้อ ➂ คือการบุกทั้งตลาด

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ  ตลาดในประเทศหดตัวก็จริง แต่ถ้าปฏิบัติตาม

กลยุทธ์เอาตัวรอดอย่างเต็มที่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความหวัง  ในทางตรงกันข้าม เม่ือ

ตลาดในประเทศหดตัวไปเรื่อยๆ การบุกตลาดโลกจะเป็นสิ่งจำาเป็น 

แตถ่า้บกุตลาดโลกไปเฉยๆ ไร้กลยุทธ ์กจ็ะไม่ประสบความสำาเร็จแนน่อน

การจะเป็นบริษัทช้ันนำาในตลาดโลก ถ้าผู้บริหารไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง

อยู่เสมอและไม่สามารถคิดกลยุทธ์ด้วยมุมมองเชิงพลวัต บริษัทจะอยู่ไม่รอด

1 ยอดบุรุษผู้สร้างตำานานการประลองดาบ ทั้งชีวิตไม่เคยพ่ายแพ้ หน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
และโลกต้องจารึกไว้ จนทุกวันนี้ชื่อของเขายังคงได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบกลยุทธ์
การแข่งขันในเชิงธุรกิจ
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 ต้องปรับปรุงโครงสร้�งท�งก�รเงิน
  เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงห�กจะบุกตล�ดต่�งประเทศ

ผู้บริหารของบริษัทที่กำาลังประสบปัญหาในญี่ปุ่นคงจะคิดว่าการบุก

ตลาดโลกเพื่อครองส่วนแบ่งตลาดเป็นการวาดวิมานในอากาศ  อย่างไรก็ตาม 

ถ้าไม่บุกตลาดโลกบ้าง ในอนาคตบริษัทก็อาจอยู่ไม่รอด แผนการที่ชัดเจนจึง

เป็นสิ่งสำาคัญเช่นกัน 

เมือ่บกุตลาดโลกแลว้ ไมม่ทีางทำากำาไรไดท้นัทีหรอกครับ บริษัทตอ้งทน

รับการขาดทนุเปน็เวลาหลายปจีนกวา่กจิการจะเข้าท่ีเข้าทาง ซ่ึงการหาเงนิทนุ

ต้องอาศัยการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินภายในประเทศอย่างถึงที่สุด ผม

จะอธิบายเรื่องนี้ใน part 2 ตอนนี้จึงขอเล่าโดยสังเขป 

สภาพผลประกอบการตกตำา่หมายถงึมคีวามสามารถในการทำากำาไรลด

ลง ซ่ึงถ้าจะเพิ่มยอดขายในภาวะที่ตลาดหดตัว บริษัทไหนๆ ก็ไม่กล้าคาดหวัง 

คิดง่ายๆ การลดต้นทุนถือเป็นการรับสถานการณ์ที่ถูกต้อง

ถา้เปน็ธรุกจิการผลติ ให้ลดตน้ทุนการผลติ แตถ่า้เปน็ธรุกิจคา้ปลกี ให้

ลดต้นทนุการจดัซือ้สนิคา้  การลดคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วถอืเปน็เร่ืองปกตเิลยละครับ 

เป็นนโยบายที่ธุรกิจทุกประเภทใช้ได้ 

แผนการลดต้นทุนเป็นเร่ืองง่ายมาก และคงจะไม่ใช่เร่ืองแปลกสำาหรับ

ผู้บริหาร  แต่ถ้าผู้บริหารไม่ทำาตามแผนการง่ายๆ ตรงหน้าอย่างถึงท่ีสุด ไม่เข้าใจ 

และไม่นึกทบทวนเร่ืองนี้ให้ดี ก็เชื่อได้ครับว่าจะทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก องค์กร

ไม่มีทางก้าวหน้า 
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บริษัทญี่ปุ่นเร่ิมนำาการปิดบัญชีรายเดือนมาใช้เม่ือหลายสิบปีก่อน และ

องคก์รทีใ่ชก้ารบริหารตามเปา้หมายกค็งจะมีไม่นอ้ย ทวา่บริษัททีต่อนแรกตัง้ใจ

จะนำาระบบนีม้าใชแ้บบผิวเผินไปกอ่นจนถงึข้ันนำามาใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิ

มีน้อยมาก  ผมเรียกการกระทำาแบบนี้ว่า “ขี้เกียจ”

ต่อให้ผู้บริหารอ้างว่า “ตัวเองวิเคราะห์ตัวเลขในการปิดบัญชีรายเดือน

เปน็อย่างดแีละนำามาใชใ้นการบริหารจดัการ” สกัแคไ่หน เทา่ทีผ่มเห็นมากเ็ปน็

บริษัทที่มีผลประกอบการตกตำ่าแทบทุกแห่ง  ทำาก็เหมือนไม่ได้ทำา  ประเด็น

สำาคัญในการหลุดพ้นจากภาวะผลประกอบการตกตำ่าคือผู้บริหารอ่าน

สถานการณ์ปัจจุบันและลดต้นทุนจากการปิดบัญชีรายเดือนได้มากน้อย

แค่ไหนต่างหาก

สิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาบุกตลาดโลกคือความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน 

สถาบันการเงินจะปล่อยกู้ง่ายก็ต่อเมื่อบริษัทปรับปรุงภาวะผลประกอบการ

ตกตำ่าให้ดีขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน 

สถาบันการเงินจะไม่ปล่อยกู้

ให้บริษัทที่ไม่มีแผนธุรกิจอย่างมั่นคง 

ผู้บริหารจึงต้องเขียนแผนธุรกิจ

ให้สถาบันการเงินยอมรับให้ได้
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ญี่ปุ่นในระยะหลัง ธนาคารท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมทีจ่ะบกุตลาดโลก ธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งญีปุ่น่กเ็ร่ิมให้ความ

ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะบุกตลาดเอเชีย  ผู้ปล่อยกู้ไม่ได้

จำากัดแค่ธนาคารท้องถิ่นและสมาคมสินเชื่อเหมือนเมื่อก่อน

จะวา่ไปแลว้ สถาบนัการเงนิจะไม่ปลอ่ยกูใ้ห้บริษัททีไ่มมี่แผนธรุกจิอย่าง

มั่นคง ผู้บริหารจึงต้องเขียนแผนธุรกิจให้สถาบันการเงินยอมรับให้ได้

 นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�ร
  เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
  ของตล�ดปล�ยท�ง

ประเด็นสำาคัญต่อไปคือเทคโนโลยีและเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์

การจะเป็นเจ้าตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการ จะต้องมี

ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก หัวใจสำาคัญคือผลิตภัณฑ์และ

บริการที่จะนำาเสนอในตลาดโลกมีความสำาคัญต่อประเทศนั้นๆ หรือไม่ เป็นที่

ชื่นชอบของประชาชนในประเทศนั้นๆ หรือไม่  ถ้าไม่ ก็ไม่มีทางประสบความ

สำาเร็จหรอกครับ

รถกระบะอีซูซุในประเทศไทยซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากบริษัท มิตซูบิชิ 

คอร์เปอเรชนั ครองสว่นแบ่งตลาดมากกวา่บริษัทยักษ์ใหญอ่ย่างโตโยตา้เสยีอีก

รถยนต์มาสด้าได้รับความนิยมในทวีปยุโรป และผู้ผลิตรถยนต์ที่ประสบ

ความสำาเร็จมากที่สุดในประเทศอินเดียคือซูซูกิ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกแห่งที่ผมยกตัวอย่างเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก

ในตลาดปลายทาง เป็นผลจากการที่ผู้บริหารวิจัยตลาดปลายทางและความ

เปน็อยู่ของประชาชนเปน็อย่างด ีท้ังยังพฒันาผลติภณัฑท์ีจ่ำาเปน็และมปีระโยชน์

ต่อประชาชนของประเทศนั้นๆ 
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เร่ืองที่ผมได้ยินจากบรรดาผู้บริหารบ่อยๆ คือแนวคิดที่ว่าเวลาจะสร้าง

ธรุกจิใหม่ให้ตดัสนิใจโดยเทียบกบัปรัชญาการบริหารของบริษัท แล้วตอนทีบ่กุ

ตลาดโลกก็ทำาเหมือนกันใช่ไหม 

ผมขอตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ใช่

ปรัชญาการบริหารเป็นรากฐานเวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ของบริษัท เร่ืองนั้นไม่ต้องสงสัย แต่ว่าผู้บริโภคในต่างประเทศใช่ว่าจะยอมรับ

ปรัชญาการบริหารของบริษัทคุณเสมอไป หากยัดเยียดปรัชญาการบริหารให้

ลูกค้าตามตลาดโลกให้เป็นแบบเดียวกัน ให้รู้ไว้เลยว่าจะส่งผลตรงกันข้าม
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สรุปเนื้อหา ● 01

 การบุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำาเร็จจะต้อง

อาศยัก�รปรับปรุงฐ�นะท�งก�รเงนิเพือ่สามารถทนตอ่ความเสีย่ง

จากการบกุตลาดตา่งประเทศ  โดยเร่ิมจากการลดตน้ทนุการผลติ

หรือต้นทุนการจัดซื้อสินค้า

 พย�ย�มนำ�เสนอผลติภณัฑ์และบริก�รทีป่ระช�ชนหรือ

ตล�ดปล�ยท�งชื่นชอบ  เพ่ือให้ต่างประเทศยอมรับ  บางกรณี

อาจต้องท้าทายในสิ่งที่ขัดกับปรัชญาการบริหารของบริษัท 



ทักษะพื้นฐ�นท�งธุรกิจ 
สำ�หรับผู้บริห�รที่เขียน 
แผนก�รทำ�กำ�ไร

02

   



 ➀ ทักษะก�รกำ�หนดเป้�หม�ย 
  = ก�รเขยีนโครงร่�งก�รวจิยัและแบบเสนอโครงก�ร

ทกัษะการเขียนแผนธรุกจิ รวมทัง้ทกัษะการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ

ทีแ่ข่งขันทัง้ในประเทศและตา่งประเทศไดน้ัน้ เปน็ทกัษะพืน้ฐานทีผู้่บริหารพงึม ี

แต่เท่าที่ผมเห็นก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าทักษะท่ีสำาคัญที่สุดของผู้บริหารส่วนใหญ่

ถดถอยลง

ทักษะพื้นฐานที่ผู้บริหารพึงมี แบ่งได้ 3 อย่างคร่าว ๆ  

➀ ทักษะการกำาหนดเป้าหมาย

➁ ทักษะการวางแผน

➂ ทักษะการปฏิบัติ

ผมมีโอกาสชีแ้จงความจำาเป็นของทักษะพืน้ฐาน 3 อย่างนีใ้นสถานการณ์

ต่างๆ ซ่ึงเสียงตอบรับจากผู้บริหารส่วนใหญ่คือ “คาดหวังว่าจะได้ยินคำาใหม่ๆ 

แต่กลับพูดแต่เรื่องธรรมดา”

คณุกค็งจะรู้สกึวา่เปน็เร่ืองธรรมดาเหลือเกนิ แตก่ารทำาเร่ืองธรรมดาจน

สำาเร็จเปน็เร่ืองยากนะครับ  ผู้บริหารทีไ่ม่เหลยีวแลเร่ืองธรรมดาสว่นใหญก่เ็ลย

ทำาไม่สำาเร็จ

ทักษะการกำาหนดเป้าหมายคือการสร้างป้ายบอกทางว่าบริษัทหรือ

สว่นงานตา่งๆ ควรจะมุ่งหนา้ไปในทศิทางใด ซ่ึงความเชีย่วชาญในข้ันตอนกอ่น
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กำาหนดเป้าหมายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 

เมื่อผู้บริหารกำาหนดเป้าหมายใหม่ จะต้องรวบรวมข้อมูลสำาหรับการ

กำาหนดเปา้หมายเพือ่นำามาวเิคราะห์ แมใ้นกรณทีีเ่กดิปญัหาหรือมภีารกจิอะไร

บางอย่างร่วมกับบริษัทหรือส่วนงาน ก็ต้องรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็นต่อการ

กำาหนดเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 

ทฤษฎีของนักวิชาการได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมตาม

หลักวิชาการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรู้จักท่ัวไปคือการวิเคราะห์จัดกลุ่ม 

ผู้บริหารรู้จักเทคนิคนี้เป็นอย่างดีจากหนังสือและการฝึกอบรม 

เทคนิควิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ใช้ได้ผลจริง

แต่ว่าทักษะที่สำาคัญในการทำางานจริงๆ คือการตรวจสอบว่าข้อมูลที่

รวบรวมมามีความสำาคัญอย่างไร ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์มีความสำาคัญ

อย่างไร และภารกิจท่ีแท้จริงคืออะไร ปัญหามีอยู่ว่าไม่มีผู้บริหารที่มีทักษะการ

วเิคราะห์ข้อมูลทีส่สูกีบัมืออาชพี และไม่มีผู้บริหารทีมี่ทกัษะคัดเลือกสาระสำาคัญ

และเบื้องลึกของข้อมูล

สิ่งสำาคัญเป็นพิเศษในการทำางานคือ ผู้บริหารสามารถเขียน “โครงร่าง

การวิจัย” ซึ่งเป็นพื้นฐานของการกำาหนดเป้าหมายได้หรือไม่

โครงร่างการวิจัยคือแบบเสนอให้ส่วนงานอ่ืนๆ ในบริษัทหรือว่าจ้าง

หน่วยงานภายนอกให้ทำาวิจัย  แม้จะถูกขอร้องให้ทำาวิจัยจนน่ารำาคาญ แต่ฝ่ายท่ี

ทำาวจิยัไดแ้ตลั่งเล ประเดน็ท่ีสำาคัญทีส่ดุคือตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่ “อยากจะรูอ้ะไร 

เพื่ออะไร ทำาไม”

ผู้บริหารบริษัทระดบัโลกตอ้งหม่ันฝึกฝนการเขียนโครงร่างการวจิยัครับ
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ถ้าผู้บริหารไม่เสนอโครงร่างการวิจัยอย่างละเอียด การวิจัยจะไม่ได้รับ

การยอมรับ  หากไม่รู้เบ้ืองลึกของการวิจัย ทำาวิจัยไปก็ไม่มีความหมาย  เม่ือ

ทราบผลการวจิยัแล้ว ตอ้งเขียนโครงการบนสมมตฐิานวา่จะดำาเนนิการตามผล

การวิจัยที่ได้อย่างไร 

ส่วนงานครีเอทีฟก็ต้องมีทักษะการกำาหนดเป้าหมายเช่นกัน

เพราะวา่แบบเสนอโครงการอย่างการพฒันาผลิตภณัฑ์และกลยุทธก์าร

โฆษณาจะตอ้งให้ความสำาคัญกบัสาระสำาคัญและเบ้ืองลึกของข้อมูลวา่จะกำาหนด

กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใดผู้บริโภคถึงจะชื่นชอบ 

สมัยก่อน ผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์อย่างโซนี่และ

ฮอนด้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความรู้สึก ไม่ได้พึ่งพาการวิจัย ผู้บริหารองค์กร

ในปัจจุบันจึงขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนโครงร่างการวิจัย  ขณะที่บริษัท

ระดบัโลกมีกระบวนการกำาหนดเปา้หมายอย่างเปน็ระบบ และมีการสร้างระบบ

ให้ผู้บริหารทุกคนมีทักษะพื้นฐาน 

ปัญหามีอยู่ว่า

ไม่มีผู้บริหารที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่สูสีกับมืออาชีพ และไม่มีผู้บริหารที่มีทักษะ

การคัดเลือกสาระส�าคัญ

และเบื้องลึกของข้อมูล
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ผมไม่ปฏิเสธว่าในอนาคตอาจจะมีผู้บริหารที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศ แต่

ว่าการจะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการอันโหดร้าย ผู้บริหารจะ

ต้องกำาหนดเป้าหมายให้เป็น และฝึกฝนทักษะพื้นฐานเพื่อองค์กร 

 ➁ ทักษะก�รว�งแผน
  = ก�รสรุปปัญห�ให้เป็นรูปแบบ

ทักษะการวางแผนคือความสามารถในการจัดทำาแผนงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย เหล่าผู้บริหารชาวญี่ปุ่นขาดทักษะพื้นฐานข้อนี้มาก 

ผู้บริหารชาวเกาหลีใต้ จีน และอินเดียที่ประสบความสำาเร็จเนื่องจาก

ศึกษาการบริหารแบบตะวันตกซ่ึงบริษัทระดับโลกเป็นผู้ขับเคลื่อน พวกเขามี

ทักษะการกำาหนดเป้าหมายและทักษะการวางแผนเป็นทักษะพื้นฐาน  คนที่

หมั่นฝึกฝนทักษะพื้นฐานเป็นเวลาหลายสิบปีและมีความสามารถโดดเด่นเป็น

พิเศษเท่านั้นที่ได้ก้าวสู่ตำาแหน่งระดับสูง

จากนีไ้ปผู้บริหารบริษัทญีปุ่่นตอ้งถบีตวัเองให้อยู่ระดบัเดยีวกบัผู้บริหาร

ในต่างประเทศที่มีทักษะพื้นฐานด้านบริหารจัดการ  ในสภาพปัจจุบันที่คู่แข่ง

ทิ้งห่างไปไกลเป็นสถานการณ์ที่ยากลำาบากมากเลยครับ

สิ่งที่แสดงทักษะการวางแผนในการทำางาน บริษัทระดับโลกเรียกสิ่งนั้น

ว่า “รูปแบบ” 

มืออาชีพในบริษัทระดับโลกทุกคนมี “รูปแบบ” ที่ได้มาจากการประสบ

ความสำาเร็จในการดำาเนนิธรุกจิ นัน่คอื “โมเดลธรุกิจ”  ในคลังสมองของผู้บริหาร

ชั้นเลิศมีโมเดลธุรกิจอัดแน่นอยู่ เวลาเจอปัญหาต่างๆ ตั้งแต่กำาหนดเป้าหมาย

จนถึงแก้ปัญหาก็จะดึงรูปแบบต่างๆ ออกมาใช้ตามสถานการณ์ 
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ชื่อรวมๆ ของการเก็บสะสมโมเดลธุรกิจสารพัดรูปแบบก็คือ “หลักการ” 

หรือ “ทักษะพื้นฐาน” ครับ  เวลาจะกำาหนดเป้าหมายหรือแก้ไขปัญหา การมี

ตัวเลือกว่าควรจะดึงโมเดลธุรกิจใดมาใช้คือทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

คนบางคนใช้เวลาทำางานชิ้นเดียวนานมาก เหตุผลเดาไม่ยาก เพราะว่า

เขาไม่มรูีปแบบการทำางานทีเ่หมาะสม  การมีหรือไมม่รูีปแบบสง่ผลแตกตา่งกนั

อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ความรวดเร็วจนถึงคุณภาพของงาน 

ปกติแล้วจะไม่มีการเปิดเผยโมเดลธุรกิจ เพราะว่าเป็นความรู้ความ

ชำานาญของบริษัทระดับโลกแต่ละแห่ง 

บังเอิญผมทำางานเป็นผู้บริหารของบริษัทระดับโลกหรือบริษัทข้ามชาติ

มาประมาณ 40 ปี ระหว่างนั้นผมได้เข้าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารของบริษัท

ระดบัโลก 4-5 แห่งโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย ความรู้ทีผ่มไดม้านำาไปใชไ้ดจ้ริงมากกวา่

การเรียน MBA เสียอีก ผมได้เรียนรู้โมเดลธุรกิจของแต่ละบริษัท ดึงส่วนดี 

ที่สุดออกมาเรียบเรียงใหม่ 

มืออาชีพในบริษัทระดับโลกทุกคนมี  “รูปแบบ” 

ที่ได้มาจากการประสบความส�าเร็จในการด�าเนนิธรุกจิ 

นั่นคือ “โมเดลธุรกิจ”
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เรามาลองพิจารณาแผนธุรกิจจากตัวอย่างที่เข้าใจง่ายที่สุดกันนะครับ

ผมขอใหผู้้บริหารบรษิทัแหง่หนึ่งเขียนแผนธุรกิจใหดู้หน่อย เขาลำาพอง

ใจว่าตัวเองเขียนแผนธุรกิจเก่ง แผนธุรกิจของเขาหนาตั้ง 210 หน้า ผมบอก

ผู้บริหารบริษัทท่านนั้นว่า

“เปน็แผนธรุกจิทีเ่ย่ียมมาก นา่จะใชเ้งนิและเวลาไปมาก แตค่ณุเห็นแผน

ธุรกิจนี้แล้วรู้ไหมว่าบริษัทจะดำาเนินไปทิศทางใด และรู้ไหมครับว่าคุณควรจะ

ทำาอะไร”

บริษัทที่มียอดขายสูงแห่งนั้นประกอบด้วย 13 ส่วนงาน 

“ลองสรุปแผนงานของแต่ละส่วนงานยาวประมาณ 3 แผ่นดีไหมครับ 

แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่ตัวเองต้องทำาและควบคุมสิ่งนั้นได้ด้วย”

สุดท้ายแล้ว แผนธุรกิจท้ังหมด 210 หน้าถูกเรียบเรียงใหม่เหลือ 25 

หน้า เพราะว่าแผนงานท่ีผู้บริหารย่ืนให้พนักงานและสามารถควบคุมได้มี

ประเด็นสำาคัญแค่ 3-5 ประเด็นเท่านั้น 

ถ้ามีประเด็นมากกว่านั้น จุดโฟกัสจะกระจัดกระจายจนควบคุมไม่ได้ 

ถ้าเป็นไปได้ ให้คัดประเด็นที่มีความสำาคัญมากกว่า แล้วสรุปเนื้อหาของแต่ละ

สว่นงานให้เหลือเพยีง 1 หนา้ สว่นประเดน็ทีมี่ความสำาคญันอ้ย จงมอบหมาย

ให้ลูกน้องที่ไว้ใจได้ทำา 

ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เข้มงวดอย่างแต่ก่อน ถึงผู้บริหารไม่มีรูปแบบให้

พึง่พากแ็กไ้ขปญัหาไดค้รับ แมจ้ะมองเห็นปัญหาไมช่ดั แตก่พ็าบริษัทไปรอดได ้

แต่จากนี้ไปจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าเข้าสู่ยุคสมัยที่การอยู่รอดของบริษัท

ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารมีรูปแบบที่ใช้รับมือปัญหาต่างๆ อย่างได้ผลหรือไม่
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 ➂ ทักษะก�รปฏิบัติ 
  = ก�รทุ่มเทไหวพรบิให้แก่แบบตรวจสอบก�รทำ�ง�น 

ทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นถัดมาคือทักษะการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้

ประสบความสำาเร็จ 

อนาคตของบริษัทหรือส่วนงานจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงข้ึนอยู่กับว่า

ผู้บริหารมีทักษะการปฏิบัติหรือไม่ 

ถา้ผมยกตวัอย่างเร่ืองการฟืน้ฟกูจิการของบริษัทไดเอนา่จะชว่ยให้เข้าใจ

งา่ยข้ึน  บริษัทไดเอฟืน้ฟกูจิการไดเ้นือ่งจากนโยบายแห่งชาต ิเพราะวา่ถา้บริษัท

ไดเอล้มละลาย ประเทศญี่ปุ่นจะเกิดความโกลาหลคร้ังใหญ่ จึงมีการปรับแก้

แผนฟื้นฟูกิจการ 4-5 ครั้ง

แผนฟื้นฟูกิจการมี 2 ประเภท ได้แก่ แผนการเงิน แผนธุรกิจ 

หากมีใครสักคนมารับสภาพขาดทุนไปก็แก้ปัญหาแผนการเงินได้ 

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นต่างก็พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทุ่มเงินภาษีใน

รูปแบบเงินทุนจากรัฐบาล ผมอดประชดไม่ได้ว่าประดิษฐ์คำาพูดเก่ง 

ดงันัน้การฟืน้ฟกูจิการจะทำาไดจ้ริงหรือไม ่เร่ืองการเงนิย่อมไมใ่ชป่ญัหา 

แตข้ึ่นอยู่กบัหลายปจัจยั  การฟืน้ฟกูจิการของบริษัทไดเอเจอทางตนัหลายคร้ัง

จนฟื้นฟูกิจการไม่ได้

รัฐบาลกำาหนดเปา้หมายฟืน้ฟกูจิการไวท้ีก่ารบริหารธรุกจิให้ไดก้ำาไรและ

วางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่พอปฏิบัติกลับทำาได้ไม่ถึงที่สุด  การปฏิรูป

ไม่อาจสำาเร็จได้ดว้ยแคก่ารกำาหนดเปา้หมายและวางแผนหรอกครับ สิง่ทีส่ำาคญั

กวา่นัน้คอื “ลองตัง้โจทยเ์ป็นเหตกุารณ์สมมต”ิ ซึง่มันจะเปน็ทัง้ “แบบตรวจสอบ

การทำางาน” และ “ตารางการดำาเนินงาน”

ผู้บริหารต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานหนึ่งว่า “ใคร ทำาอะไร 

ถึงเมือ่ไร” ในแบบตรวจสอบการทำางาน  บรษิทัที่ผมเขา้ไปฟื้นฟกูจิการมอีตัรา
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ความสำาเร็จสูง เพราะว่าผมให้ความสำาคัญกับแบบตรวจสอบการทำางาน 

ผู้บริหารที่ทำาแบบตรวจสอบการทำางานมีมาก แต่ส่วนใหญ่จะทำาให้

เสร็จๆ ไป หรือตรวจสอบอย่างขอไปที  ทกัษะการปฏบิตัทิีผู้่บริหารพงึมคีอืการ

มุ่งมั่นไล่จี้งานตามแบบตรวจสอบอย่างถึงที่สุด 

ตั้งใจจริง กระตือรือร้น ตื๊อไม่เลิก ละเอียดถี่ถ้วน

ผู้บริหารควรวัดระดับความสำาเร็จอย่างไม่ลดละ ถ้าทำาไม่ได้ก็ให้กระตุ้น

ลูกน้อง หากผู้บริหารทำาผิดพลาดไปก้าวหนึ่ง ลูกน้องจะไม่อยากเข้าใกล้ 

หรืออาจจะทำาให้ลูกน้องหมดความกระตือรือร้น สิ่งที่ใช้ได้ผลในเวลานั้นคือ  

“ไหวพริบ”

ไหวพริบคือความสามารถในการเลือกสรรคำาพูดของผู้บริหารที่มี

ทักษะพื้นฐาน มีความรู้มาก และมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล

“ทำาไมถึงทำาไม่ได้ ทำาไมถึงเฉยกับปัญหาตรงหน้า”

ผู้บริหารต้องใช้ไหวพริบเพื่อไล่จี้ลูกน้องอย่างถึงที่สุด จึงต้องพัฒนา

ทักษะพื้นฐานอยู่เรื่อยๆ ครับ

 สิ่งที่ทำ�ให้ทักษะพื้นฐ�นสมบูรณ์
  คือ  “ทักษะชีวิต”

นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะชีวิตด้วย  ทั้งๆ ที่ชี้แนะหรือต่อว่า

เหมือนกัน แต่ผู้บริหารที่เป็นที่ยอมรับของลูกน้องก็มี ผู้บริหารที่ไม่เป็นที่

ยอมรับของลูกน้องก็มี เพราะว่าผู้บริหารแต่ละคนมีทักษะชีวิตต่างกัน 

คนทำางานเก่งแสดงว่าเป็น “คนมีฝีมือ” เป็นคนที่มีทักษะการทำางานสูง 

และมีปริมาณผลงานสูงกว่าใครๆ แต่เม่ือเวลาหลายปีผ่านไปคนมีฝีมือจะ

ถูกประเมินเป็น “คนไม่เข้าตา”  บ่อยคร้ังที่คนทำางานเก่งเม่ือได้เป็นผู้บริหารก็

ขาดเสน่ห์ 
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คนมีฝีมอืกบัคนไมเ่ข้าตาตา่งกนัที ่“ทกัษะการปรับตวั” นัน่คอืการทำาให้

ไดรั้บความเคารพจากคนรอบข้าง ดงึดดูคนรอบข้าง สร้างบรรยากาศให้ทกุคน

ทำางานอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์  คุณจะมองว่าทักษะการปรับตัว

เป็น “ทักษะชีวิต” ของผู้บริหารก็ได้

ทักษะชีวิตได้มาจากการที่มีประสบการณ์เหล่านี้มามาก

➀ เคยพบเห็นบุคคลชั้นเยี่ยม 

➁ เคยสัมผัสเรื่องราวชั้นเยี่ยม 

➂ เคยเข้าสังคมกับคนชั้นเยี่ยม 

เมือ่คณุเข้าสงัคมกบัคนชัน้เย่ียม จะเกดิความรู้สกึวา่ “อยากจะเปน็แบบ

คนคนนั้น” และเร่ิมสังเกตคนชั้นเย่ียมอย่างละเอียดตามธรรมชาติ  พอสังเกต

ไปเร่ือยๆ จะรู้สึกราวกับว่าได้เดินเข้ามาในสมรภูมิรบลึกข้ึนๆ เวลาคุณคบค้า

สมาคมกับคนชั้นเยี่ยมจึงได้เรียนรู้ทักษะการปรับตัวให้ดึงดูดผู้อื่นไปด้วย

คนชั้นเย่ียมคือคนท่ีมีสามัญสำานึกและไม่ยึดม่ันในตนเอง คนชั้นเย่ียม

จะรู้ว่าวัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ของชาติตนและของโลกเป็นเร่ืองสำาคัญ 

“ท�าไมถึงท�าไม่ได้ ท�าไมถึงเฉยกับปัญหาตรงหน้า”

ผู้บริหารต้องใช้ไหวพริบ

เพื่อไล่จี้ลูกน้องอย่างถึงที่สุด
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คนมีฝีมือกับคนไม่เข้าตา

ต่างกันที่   

“ทักษะการปรับตัว” 

 

 

ทั้งยังรู้เร่ืองเหล่านั้นอย่างแตกฉาน ตลอดจนมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเร่ืองต่างๆ ได้

อย่างแม่นยำา 

หากเซ็นเซอร์ไม่มคีวามแม่นยำาสูงตัง้แตแ่รก จะไม่เจอดชันคีวามผิดปกต ิ

คุณจึงต้องพบปะคนชั้นเย่ียมเพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์ให้มีความแม่นยำาสูงด้วยนะ

ครับ
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สรุปเนื้อหา ● 02

 ทกัษะพืน้ฐาน ➀  คอื ทกัษะก�รกำ�หนดเป้�หม�ย  ซึง่

กำาหนดว่าบริษัทหรือส่วนงานท่ีตัวเองสังกัดควรจะดำาเนินไปใน

ทิศทางใด ประกอบด้วย  ”ทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัยและ

แบบเสนอโครงการ„

 ทักษะพื้นฐาน ➁  คือ ทักษะก�รว�งแผน  เป็นการ

กำาหนดเส้นทางเพื่อให้เป้าหมายประสบความสำาเร็จ  ประกอบ

ด้วย  ”ทักษะในการสรุปปัญหา„  เพื่อนำาไปสู่  ”การแก้ปัญหาด้วย

รูปแบบง่าย ๆ „  ซ่ึงจำาเป็นทัง้ในดา้นการปฏบัิตงิานจริง และในดา้น

แผนธุรกิจ 

 ทักษะพื้นฐาน ➂  คือ ทักษะก�รปฏิบัติ  เป็นการทำา

ตามแผนท่ีวางไว้ให้สำาเร็จ  ทักษะนี้จะแปรไปตามความมุ่งมั่น

ที่จะทำาตารางการดำาเนินงาน  และไล่จ้ีงานตามแบบตรวจสอบ

การทำางานอย่างถึงที่สุด


