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คำ�นิยม
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ในชีวิตกำรท�ำงำนของผม ทั้งงำนประจ�ำและกำรเป็นท่ีปรึกษำให้

กับธุรกิจ ไม่ว่ำจะขนำดใดก็ตำม เรื่องที่มักเป็นที่พูดกันเป็นประจ�ำ ในหมู่

ของผู้บริหำรก็คือ ผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย

หรอืไม่ ท้ังผู้บรหิำรฝ่ำยขำย ฝ่ำยผลติ ฝ่ำยต่ำงๆ ทุกฝ่ำย ต่ำงก็จะมุง่แสดง

ผลงำนของหน่วยงำนตนเองว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำย แต่น้อยมำกท่ีผู้

บริหำรของแต่ละหน่วยงำนจะให้ควำมส�ำคัญกับ “ก�ำไร” ขององค์กร ทั้งที่ 

“ก�ำไร” เกี่ยวข้องกับควำมอยู่รอดขององค์กรอย่ำงแท้จริง

หนังสอืเล่มนี ้กลัน่มำจำกประสบกำรณ์ของท่ำนอำจำรย์ณรงค์วิทย์ 

ผู้ซึ่งคร�่ำหวอดอยู่ในวงกำรที่ปรึกษำมำนำนกว่ำ 20 ปี ผ่ำนประสบกำรณ์

ในกำรวำงระบบบรหิำรผลงำนเชงิกลยุทธ์ ได้น�ำเรือ่งรำวทีไ่ด้พบมำระหว่ำง

กำรประชุมทีมบริหำรของแต่ละองค์กรมำเล่ำให้ฟังเหมือนท่ีเรำได้น่ังอยู่

กลำงวงท่ีประชมุด้วยตนเอง ช่วยให้ผูอ่้ำนวำงล�ำดบัในกำรตัง้ค�ำถำมท่ีจะ

ช่วยกระตุ้นให้ทีมผู้บริหำรเข้ำใจและตระหนักถึง “ก�ำไร” ได้อย่ำงแท้จริง 

จงึเหมำะส�ำหรบัผูบ้รหิำรหรอืท่ีปรกึษำในกำรน�ำกำรประชมุผูบ้รหิำรให้หนั

มำใส่ใจกับ “ก�ำไร” มำกขึ้น

เพรำะ “ธุรกิจ” กับ “ก�ำไร” เป็นของคู่กัน

บุญสิทธิ์ ฉวีวงศ์วิวัฒน์

ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงินธุรกิจ
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คำ�นำ�
20 คำ�ถ�ม เพื่อก�ร
บริห�รผลง�นองค์กรเรื่อง “กำ�ไร”

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงกับท่ำนผู้อ่ำนก่อนนะครับว่ำ หนังสือเล่มนี้ 

ไม่ใช่หนงัสือวิชำกำรทีน่�ำเสนอแนวคิด ทฤษฎี หลกักำรวชิำกำรหรอืแนะน�ำ

เครือ่งมอืกำรบรหิำรจดักำรใดๆ ท้ังสิน้ เป็นเพียงหนังสือท่ีใช้เป็นส่ือ ในกำร

ถ่ำยทอดเรือ่งรำวประสบกำรณ์จำกกำรเป็นทีป่รึกษำเรือ่งกำรบริหำรผลงำน

เชิงกลยุทธ์ให้ท่ำนผู้อ่ำนเท่ำนั้น 

ดงันัน้ รปูแบบกำรน�ำเสนอและภำษำ จงึไม่ได้ใช้ภำษำเขยีนท่ีถูกต้อง

ตำมหลกัภำษำมำกนัก อำจจะมภีำษำพูดปะปนมำบ้ำง หำกมข้ีอผดิพลำด

ประกำรใด ผมขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับ

ขอถือโอกำสนี ้ขอบพระคณุอำจำรย์ขันธฤทธ์ิ ปฐมเล็กและอำจำรย์

บุญสิทธ์ิ ฉวีวงศ์วิวัฒน์ ที่ช่วยอ่ำนและให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับเน้ือหำของ

หนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับ

ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ที่ปรึกษำพัฒนำระบบกำรบริหำรผลงำนเชิงกลยุทธ์

Line Official : @narongwit
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บทนำ�
20 คำ�ถ�ม เพื่อก�ร
บริห�รผลง�นองค์กรเรื่อง “กำ�ไร”

จำกกำรเป็นทีป่รกึษำวำงระบบและพัฒนำระบบกำรบรหิำร
ผลงำนเชิงกลยุทธ์ มำมำกกว่ำ 20 ปีให้กับองค์กรต่ำงๆ มำกกว่ำ 
100 องค์กร ทัง้องค์กรขนำดเลก็ กลำง ใหญ่  จำกหลำกหลำยธุรกิจ 
ผมพบว่ำ ปัญหำหน่ึงของกำรท�ำเรื่อง ระบบกำรบริหำรผลงำน
องค์กรคือ

“ก�ำไรเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่มีใครให้ควำมส�ำคัญจริงๆ” 
ดูเหมือนว่ำทุกคนในองค์กรรู้และ 
“เห็นควำมส�ำคัญ” ว่ำก�ำไรเป็นเรื่องใหญ่ 
แต่พอลงมือท�ำเป้ำหมำยเรื่องนี้จริงๆ 
กลับพบว่ำมีคนจ�ำนวนน้อยมำกที่ 
“ให้ควำมส�ำคัญ” กับเรื่องก�ำไรจริงๆ

ดูจำกไหนว่ำ คนส่วนใหญ่ไม่ให้ควำมส�ำคัญ
ก็ดูได้จำกเวลำประชุมทีมบริหำรเพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยและ

จัดท�ำแผนรองรับเรื่องก�ำไร 
ทกุคนก็จะตอบแค่ว่ำหน่วยงำนของตัวเองเก่ียวกับก�ำไรตรง

ไหน 
ผลที่ได้คือ
“เกี่ยว” หรือ “ไม่เกี่ยว”
“เกี่ยวมำก” หรือ “เกี่ยวน้อย”  

8



ท�ำให้สมำชิกของทีมบริหำรส่วนหน่ึง หลุดออกไปจำกเป้ำ
หมำยเรือ่งก�ำไร โดยอตัโนมตั ิเหลอืคนทีเ่ก่ียวข้องกับก�ำไรอยู่เพียง
ไม่ก่ีคนเท่ำนัน้ และคนทีเ่ก่ียวข้องก็มกัจะขอแยกเป้ำหมำยของตัว
เองออกมำจำกก�ำไร รับผิดชอบเฉพำะที่ตัวเองเกี่ยวเท่ำนั้น เช่น

เมื่อทุกคนแยกเป้ำย่อยๆ ท่ีสนับสนุนก�ำไรกันออกไปแล้ว 
แต่ละคนแต่ละหน่วยงำนก็ก้มหน้ำก้มตำสนใจแต่เป้ำหมำยของ
ตัวเองเท่ำนั้น และพยำยำมปกป้องผลงำนตัวเอง ด้วยกำรหำเหตุ
ผลหรอืข้ออ้ำงต่ำงๆ มำอธิบำยว่ำท�ำไมผลงำนตวัเองไม่ได้ตำมเป้ำ
หมำยที่ตั้งไว้ 

แม้ว่ำบำงองค์กรจะแก้ไข ด้วยกำรก�ำหนดให้เป้ำหมำยเรือ่ง 
“ก�ำไร” เป็นตวัชีว้ดัผลงำนของทกุคนก็ตำม แต่ได้แค่ระบบไม่มใีคร
อิน (รู้สึกและให้ควำมส�ำคัญจริงๆ) ทุกคนก็ยังคงโฟกัสแค่เป้ำ
หมำยทีต่วัเองรบัชอบเท่ำนัน้ ส่วนเป้ำหมำยเรือ่งก�ำไรท่ีวัดเป็นทีม
ก็รอลุ้นเอำตอนสิ้นปี โชคดีก็ได้ โชคร้ำยก็ตก

สดุท้ำย เป้ำหมำยเรือ่งก�ำไรก็ตกเป็นหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบ
ของซีอีโอแต่เพียงผู้เดียว อย่ำงดีก็มีแค่ซีเอฟโอ (CFO : Chief 

ใครเกี่ยวกับก�ำไรเรื่องยอดขำย ก็ไปวัดยอดขำย 
ใครเกี่ยวกับก�ำไรเรื่องต้นทุนก็แยกไปวัดเรื่องต้นทุน
ใครเก่ียวข้องกับค่ำใช้จ่ำยก็ไปรบัผดิชอบเป้ำหมำยเรือ่ง
ควบคุมหรือลดค่ำใช้จ่ำย
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Financial Officer) อกีคนเท่ำนัน้ ทีต้่องมำนัง่ซเีรยีสกับตัวเลขเรือ่ง
ก�ำไรองค์กรจริงๆ จังๆ

ย่ิงตอนทีจ่ดัท�ำแผนรองรบัเป้ำหมำยเรือ่งก�ำไร แทบจะไม่เหน็
แผนรองรับก�ำไรตรงๆ เลย มีแต่แผนรองรับยอดขำย แผนรองรับ
ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ซึ่งดูเหมือนว่ำทั้งหมดนี้คือ แผนรองรับก�ำไร ที่
ทกุคนท�ำแผนเพ่ือตอบเป้ำหมำยของตวัเองเท่ำนัน้ ไม่ได้ตอบไปท่ี
ก�ำไรตรงๆ 

ซึ่งพอลองรวมแผนทั้งหมดเข้ำด้วยกันแล้ว อำจจะไม่
สำมำรถตอบโจทย์เรือ่งก�ำไรได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพรำะบำงครัง้ 
แม้ยอดขำยจะได้ตำมเป้ำ แต่ก�ำไรอำจจะไม่ได้ตำมเป้ำก็ได้ หรือ
ท�ำแผนเรื่องต้นทุนได้ตำมเป้ำแล้วก็ตำม แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
ก�ำไรจะได้ตำมเป้ำเหมือนกัน

และทีเ่หน็ชดัเจนกว่ำนีค้อื ในระหว่ำงปีทีผ่ลงำนเกิดข้ึนแล้ว 
ก�ำไรไม่ได้ตำมเป้ำหมำย ทุกคนก็ยังคงชี้แจง อธิบำย หำเหตุผล
มำแค่เรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบเท่ำนั้น ไม่ได้กลับมำรวมตัวกันที่จุด
เริ่มต้นคือ “ก�ำไร” 

ทุกคนพยำยำมรักษำเป้ำหมำยย่อยที่แตกออกไปจำกก�ำไร 
โดยไม่ยอมปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยในระหว่ำงปี เช่น ผ่ำนไปสำม
เดือนผลก�ำไรต�่ำกว่ำเป้ำ แม้มูลค่ำยอดขำยเป็นไปตำมเป้ำก็ตำม 
แต่เป็นเพรำะก�ำไรถัวเฉลี่ยขั้นต้น(Integrated Gross Profit) จำก
ยอดขำยน้อย(อำจจะเป็นเพรำะกำรแข่งขันเรื่องรำคำ ขำยสินค้ำ
ที่ก�ำไรน้อย) แต่เป้ำหมำยเรื่องต้นทุนยังเป็นไปตำมเป้ำ ปัญหำ
เรื่องก�ำไรข้อนี้ จึงหำเจ้ำภำพไม่ได้ต่ำงฝ่ำยต่ำงโทษกันไปมำ แต่
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ถ้ำเมื่อไหร่ที่ก�ำไรต�่ำกว่ำเป้ำ เพรำะมูลค่ำยอดขำยไม่ได้ตำมเป้ำ 
หน้ำทีน่ีจ้ะตกเป็นภำระของฝ่ำยขำยแต่เพียงผูเ้ดยีว คนท่ีรบัผดิชอบ
เรือ่งต้นทุนยังคงสนใจแต่เป้ำหมำยของตวัเองอยู่ต่อไปจนถึงส้ินปี 

หรอืในทำงกลบักัน ถ้ำยอดขำยได้ตำมเป้ำ แต่ต้นทนุตกเป้ำ 
ท�ำให้ก�ำไรไม่ได้ตำมเป้ำ คนเดือดร้อนคือ คนที่รับผิดชอบเป้ำ
หมำยเรื่องต้นทุน แม้พยำยำมแค่ไหนสุดท้ำยสิ้นปีผลงำนต�่ำกว่ำ
เป้ำ ส่งผลให้ก�ำไรตกเป้ำเช่นกัน

สิ่งที่ควรจะเป็นคือเมื่อไหร่ก็ตำมท่ีผลงำนเรื่อง “ก�ำไร” ไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในระหว่ำงปี องค์กรและทีมบริหำรทุกคน
ควรจะกลับมำเริ่มต้นทบทวนกันใหม่ว่ำเรำจะท�ำอย่ำงไรให้ก�ำไร
กลบัมำมกี�ำไรได้ตำมเป้ำ ยอดขำยควรจะเป็นเท่ำไหร่ ควรจะปรบั
เป้ำหมำยตรงไหน เพ่ิมยอดขำย ปรบัสดัส่วนกำรขำยระหว่ำงสินค้ำ
ที่ก�ำไรมำกก�ำไรน้อย ปรับต้นทุนให้เหมำะสม หำทำงลดต้นทุน  
ค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ�ำเป็นออกไป ควรขำยสินค้ำกลุ ่มไหนท�ำให้
ประหยัดต้นทุนลงได้มำกกว่ำกัน ฯลฯ

ทั้งหมด นี้เป็นเพียงตัวอย่ำงที่จะอธิบำยว่ำ 
“ทุกคนเห็นควำมส�ำคัญเรื่องก�ำไร แต่ยังไม่ให้ควำม

ส�ำคัญกับก�ำไรอย่ำงจริงจัง”
นั้นเป็นอย่ำงไร

ดังนั้น เนื้อหำในหนังสือเล่มนี้ ผมจึงได้รวบรวมเอำประเด็น
ค�ำถำม และแนวทำงของค�ำตอบ ท่ีผมเคยใช้ในระหว่ำงที่เป็นท่ี
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ปรึกษำเรื่อง ระบบกำรบริหำรผลงำนเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรต่ำงๆ 
มำประกอบกำรเขียน เพ่ือให้ผู ้อ่ำนสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้
ส�ำหรับกำรประชุมเพ่ือก�ำหนดเป้ำหมำยและจัดท�ำแผนรองรับ 
เป้ำหมำยเรื่องก�ำไรได้ง่ำยและสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ หนงัสอืเล่มน้ีคงจะเป็นประโยชน์ส�ำหรบั
กำรบริหำรผลงำนองค์กรเรื่องก�ำไรให้มีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นนะครับ

“กำาไร” ไม่ใช่แค่ “เห็น” ความสำาคัญอยู่ในใจ
แต่ต้อง “ให้” ความสำาคัญด้วยการลงมือทำา
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ค�ำชี้แจงเพื่อประกอบกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้
เพ่ือให้ง่ำยและสะดวกต่อกำรอ่ำนหนงัสือเล่มนี ้ผมจงึอยำก

ท�ำควำมเข้ำใจ เพ่ือให้เห็นภำพชดัเจนมำกย่ิงขึน้ โดยผมจะขอสรปุ
เหตุกำรณ์เพื่อล�ำดับเรื่องให้ผู้อ่ำนได้เข้ำใจสถำนกำรณ์ ก่อนอ่ำน
หนังสือเล่มนี้ ดังนี้

ปกตแิล้วก่อนทีผ่มจะเข้ำไปเป็นทีป่รกึษำ ท�ำเรือ่งระบบกำร
บริหำรผลงำนเชิงกลยุทธ์ ผมจะต้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�ำไร
มำศึกษำดูก่อน เช่น

รู้ก่อนอ่�น
20 คำ�ถ�ม เพื่อก�ร
บริห�รผลง�นองค์กรเรื่อง “กำ�ไร”

ก�ำไรสำมปีย้อนหลงั เปอร์เซน็ต์ก�ำไรขัน้ต้นต่อยอดขำย 
เปอร์เซ็นต์ก�ำไรสุทธิ ก�ำไรแยกตำมหน่วยธุรกิจ 

ข้อมูลเก่ียวกับยอดขำย เช่น ยอดขำยเทียบกับปีก่อน 
ปริมำณ มูลค่ำ ยอดขำยแยกตำมช่องทำงกำรจัด
จ�ำหน่ำย แยกตำมกลุ่มหรือประเภทของสินค้ำ

ข้อมลูเก่ียวกับต้นทนุ เช่น เปอร์เซน็ต์ต้นทนุต่อยอดขำย 
ประเภทของต้นทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิต เช่น ผลผลิต อัตรำของเสีย 

ข้อมลูเก่ียวกับสต๊อก (Inventory) เช่น มลูค่ำสต๊อก อำยุ
เฉลี่ยของสต๊อก 
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กระแสเงินสด(Cash Flow)ในแต่ละเดือนหรือช่วงเวลำ 

ควำมสำมำรถในกำรเก็บหนี้

ฯลฯ

และข้อมูลอื่นๆ ท่ีจะช่วยให้ผมเข้ำในธุรกิจน้ันๆ ได้มำกย่ิง
ขึ้น เพรำะบำงธุรกิจก�ำไร อำจจะไม่ใช่ดูแค่เรื่องรำยได้หัก ต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยเท่ำนั้น อำจจะมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีเข้ำมำมีผลต่อก�ำไร
สุทธิ เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รำคำตลำดของ
วัตถุดิบในแต่ละวัน รำคำขำยที่ข้ึนลงในแต่ละวัน โดยเฉพำะใน
ธุรกิจที่รำคำซื้อขำยเปลี่ยนแปลงทุกวัน 

หลงัจำกน้ัน เมือ่ผมเข้ำไปประชมุกับทมีผูบ้รหิำรขององค์กร
ต่ำงๆ ผมจะก็เอำข้อมูลที่เป็นเป้ำหมำยเรื่องก�ำไรมำตั้งค�ำถำมไป
ทีละค�ำถำม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกำรตั้งค�ำถำมมี 3 เรื่องคือ

1. ถำมเพื่อให้ทุกคนอิน (ตระหนัก)
2. ถำมเพื่อวิเครำะห์ข้อมูล
3. ถำมเพื่อตรวจสอบแผนรองรับเป้ำหมำย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ถำมเพื่อให้ทุกคนอิน(ตระหนัก)

อยำกจะบอกว่ำบำงค�ำถำม ไม่ได้ถำมเพ่ือต้องกำรรู้ข้อมูล
อะไรมำกมำย เป็นเพียงค�ำถำมง่ำยๆ แต่ทีผ่มถำมก็เพรำะต้องกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และให้ทุกคนที่เป็นทีมบริหำรรู้สึกอิน
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(เข้ำใจ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญ) เหมือนๆ กันทุกคน ผมเชื่อ
ว่ำกำรทีผู่บ้รหิำรบำงคนไม่ให้ควำมส�ำคญัเรือ่งก�ำไร ส่วนหนึง่เกิด
จำกกำรที่เขำไม่เข้ำใจควำมส�ำคัญของก�ำไรที่แท้จริง ไม่รู้ว่ำก�ำไร
คืออะไร ก�ำไรมีกี่แบบ ต่ำงกันอย่ำงไร คิดมำจำกไหน อย่ำงไร 

เชื่อหรือไม่ว่ำบำงครั้ง ผมลองถำมแซวเล่นๆ ว่ำ EBITDA* 
ย่อมำจำกอะไร ค�ำนวณยังไง ทีมบริหำรบำงคนที่น่ังอยู่ในห้อง
ประชมุมำหลำยปี ยังตอบไม่ได้เลย ตอบได้แค่ว่ำมนัคอืก�ำไรทีเ่ป็น
เป้ำหมำยองค์กร แต่ตอบไม่ได้ว่ำย่อมำจำกอะไร คิดยังไง และที่
น่ำตกใจไปกว่ำน้ันก็คอื ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำงำนทีต่วัเองรบัผดิชอบ 
ไปกระทบต่อ EBITDA ตรงไหน อย่ำงไร เท่ำไหร่

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
ถำมเพื่อวิเครำะห์ข้อมูล

ค�ำถำมบำงค�ำถำม ถำมเพ่ือให้ทีมบริหำรได้น�ำไปคิด
วิเครำะห์ข้อมูล ก่อนที่จะมำจัดท�ำแผนรองรับ เพรำะหลำยครั้งที่
ก�ำไรไม่เป็นไปเป้ำหมำย ไม่ใช่ว่ำไม่มีแผนงำนรองรับ ไม่ใช่ว่ำไม่

*EBITDA ย่อมาจาก Earnings Before Interest, 

Tax, Depreciation and Amortization 

หมายถึง กำาไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 

และค่าใช้จ่ายตัดจำาหน่าย
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ท�ำตำมแผนท่ีวำงไว้ แต่เป็นเพรำะขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีถูก
ต้องก่อนกำรวำงแผนนั่นเอง 

ตัวอย่ำงเช่น 
ยังไม่ได้วิเครำะห์ว่ำ ลูกค้ำกลุ่มไหนบ้ำง ช่องทำงไหนบ้ำง 

สินค้ำตัวไหนบ้ำงที่มีปัญหำเรื่องรำคำส่งผลให้ยอดขำยตก จู่ๆ ก็
กระโดดไปคิดกลยุทธ์เรื่องโปรโมชั่นและจัดท�ำแผนกิจกรรม 
ส่งเสริมกำรขำยเลย โดยลืมไปว่ำ ถ้ำวิเครำะห์ข้อมูลให้ดี อำจจะ
เจอว่ำ สำเหตุท่ีท�ำให้สินค้ำตัวนั้นแข่งขันเรื่องรำคำในตลำดบำง
ช่องทำงไม่ได้  อำจจะเป็นเพรำะว่ำกำรคิดค�ำนวณต้นทุนสินค้ำที่
ไม่สะท้อนควำมเป็นจริงก็ได้ เพรำะสินค้ำตัวนี้ผลิตน้อย แต่ทำง
บัญชีต้นทุนกระจำยต้นทุนบำงอย่ำงมำให้สินค้ำตัวน้ีมำกเกินไป
ก็เป็นไปได้ หรอืท่ีขำยไม่ได้ไม่ใช่เรือ่งรำคำอำจจะเป็นเพรำะปัจจยั
อื่นก็ได้ 

ดงัน้ัน กำรกระโดดข้ำมกำรวิเครำะห์ข้อมลูไปคิดกลยุทธ์และ
จัดท�ำแผนรองรับเลย อำจจะไม่ใช่วิธีกำรที่ถูกต้องส�ำหรับกำร
บริหำรผลงำนเชิงกลยุทธ์

จำกประสบกำรณ์ที่เป็นที่ปรึกษำมำ ผมพบว่ำเรื่องกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ยังเป็นจุดอ่อนของหลำยๆองค์กร ที่เป็นสำเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้ไม่สำมำรถท�ำเรื่องก�ำไรให้บรรลุเป้ำหมำยได้

ดังนั้น กำรวิเครำะห์ข้อมูล จึงเป็นเรื่องส�ำคัญมำก และทีม
บริหำรทุกคนจะต้องมำช่วยกันก�ำหนดมุมมองในกำรวิเครำะห์
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ข้อมลูให้ครอบคลมุในทกุๆ มติ ิและต้องวิเครำะห์ข้อมลูให้เชือ่มโยง
กันท้ังหมดท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยเรื่องก�ำไร หำก
วิเครำะห์ไปแล้วไม่มีผลกระทบหรือ ส่งผลกระทบน้อยก็ค่อยตัด
ออกไปก็ได้ ยอมเสียเวลำในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ยังไงก็ยังดีกว่ำ 
เสียเวลำ เสียทรัพยำกรทุ่มเทท�ำตำมแผนท่ีไม่มีประสิทธิภำพไป
ทั้งปี แล้วสุดท้ำยก็ยังไม่ได้ตำมเป้ำอยู่ดี

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3
ถำมเพื่อตรวจสอบแผนรองรับ

บำงค�ำถำมเป็นค�ำถำมที่ต้องกำรจะให้ทีมบริหำรก�ำหนด
กลยุทธ์ แนวทำงและแผนงำนรองรับเป้ำหมำยเรื่องก�ำไร

ปัญหำอย่ำงหนึ่ง ที่มักจะท�ำให้แผนรองรับก�ำไรขำด
ประสิทธิภำพคือ องค์กรไปเน้นแผนย่อยๆ ที่เป็นส่วนประกอบ 
ของก�ำไรมำกเกินไป เช่น เน้นแผนขำย เน้นแผนผลิต เน้นแผน
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ 

จนลืมไปว่ำปัญหำหลักอยู่ท่ี ภำพรวมและกำรเชื่อมโยง 
เป้ำหมำยย่อยๆ เข้ำด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นยอดขำย ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย 
ต้นทุนกำรสั่งซื้อ กำรวำงแผนกำรผลิต กำรก�ำหนดสัดส่วนของ
สินค้ำที่ขำยและผลิต ฯลฯ 

ในควำมเป็นจริง องค์กรควรจะมีกำรจ�ำลองภำพของ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ออกดูก่อน เช่น
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ถ้ำยอดขำยแย่สดุ กลำงๆ ดท่ีีสดุโดยทีต้่นทุน ค่ำใช้จ่ำย
ยังคงเดิม ก�ำไรจะออกมำหน้ำตำแบบไหน 

ถ้ำต้นทุนแย่สุด กลำงๆ ดีท่ีสุด โดยที่ยอดขำยยังคง 
เท่ำเดิม หน้ำตำก�ำไรจะออกมำเป็นแบบไหน

ถ้ำยอดขำยเท่ำเดิม ต้นทุนเท่ำเดิม ค่ำใช้จ่ำยเท่ำเดิม 
แต่ลองปรับเปลี่ยนสัดส่วนของปริมำณกำรขำยของ
สนิค้ำทีม่กี�ำไรแตกต่ำงกันด ูตวัเลขก�ำไรในภำพรวมจะ
เปลี่ยนไปอย่ำงไร

ฯลฯ

ความรู้ที่มีคุณค่า 
ต้องมาพร้อมกับความรู้สึก

18




