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ค�าน�าส�านักพิมพ์นักพิมพ์ค�าน� นักพิมพ์าน�าส�ส�านักพิมพ์

ในการท�าธุรกิจทุกประเภท สิ่งที่ส�าคัญไปกว่าเงินลงทุน ก�าลังใน

การผลิต หรือปัจจัยการตลาดด้านอื่นๆ คือ  “แผนธุรกิจ” หรือ  “แผนการ 

ตลาด” นั่นเอง    เพราะถ้าเปรียบการท�าธุรกิจกับการรบ แผนธุรกิจก็คือ 

กลยุทธ์ศึก ถ้ากองทัพไหนมีย่อมชนะสงครามได้ไม่ยาก 

  การท�าธุรกิจจึงต้องมีการวิเคราะห์แผน  เพื่อช่วยให้การบริหารงาน 

เป็นไปตามที่วางไว้ ซึ่งแผนการตลาดที่ดีต้องอาศัย  “เครื่องมือในการคิด 

วิเคราะห์” ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

 Strategic, Objective, Success เป็นคีย์เวิร์ดส�าคัญในการท�า 

ธุรกิจที่เจาะลึกถึงกลยุทธ์  เครื่องมือการท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ 

และกลเม็ดเคล็ดลับในการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่จะมาเป็น  “ตัวช่วย” ท�า 

ให้ธุรกิจที่ดูเป็นเรื่องยาก ให้  “ง่าย” และสนุก

  S (Strategic) คือ กลยุทธ์ในกำรท�ำกำรตลำด 

 O (Objective) คือ วัตถุประสงค์ที่ท�ำให้เรำเข้ำใกล้เป้ำหมำย 

ได้แม่นย�ำขึ้น

  ย่อมน�ามาซึ่ง S (Success) หรือควำมส�ำเร็จ ในท้ายที่สุด
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  ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของหนังสือ S.O.S. S(Strategic) O(Objec-

tive) S(Success) รหัสลับควำมรวย  ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.เกษม 

พิพัฒน์เสรีธรรม	อาจารย์และวิทยากรผู้คร�่าหวอดอยู่ในองค์กร สถาบัน 

ภาคธุรกิจหลายแห่ง และในฐานะของนักเขียนและคอลัมนิสต์ผู้มีผลงาน 

มากกว่า 10 เล่ม สิง่เหล่านีก้ารันตถีงึความเชีย่วชาญด้านธรุกจิ-การตลาด 

ของผู้เขียนเป็นอย่างดี

  การจะรวยด้วยธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะมีความเสี่ยงและต้อง 

ลงทนุ ธรุกิจทีไ่ม่มกีารวางแผนจงึไม่ต่างอะไรกับการต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ 

การเข้าถึง  “รหัสลับความรวย” จึงมีจุดเริ่มจาก “การคิด-วิเคราะห์” อย่าง 

ถูกต้องและถูกวิธี    รวมไปถึงการมี  “เครื่องมือ” ที่ช่วยวิเคราะห์  ไม่ว่าจะ 

เป็นทั้งทฤษฎี ต�ารา และหลักคิดทางการตลาดที่ส�าคัญ ทั้งหมดนี้เป็น 

ประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจในอนาคต 

  แล้วคุณจะรู้ว่ำที่จริงแล้วกำรท�ำธุรกิจเป็นเรื่องสนุก และท�ำ 

ก�ำไรให้คุณเป็นกอบเป็นก�ำ

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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ค�าน�าผู้เขียนผู้เขียนค� ผู้เขียนค�าน�าน�าผู้เขียน

ผู้ประกอบกำรธุรกิจทุกท่ำนยอมรับว่ำกำรมีแผนงำนที่ชัดเจน ไม่ว่ำ

แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการผลิต ฯลฯ ย่อมท�าให้การ 

ท�าธุรกิจประสบปัญหาน้อย และมีโอกาสประสบความส�าเร็จมาก

  หลายคนบ่นว่า ท�าไมผู้ประกอบการชาวไทยจึงท�าธุรกิจสู้ต่างชาต ิ

ในอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น หรือประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้

  หลายคนตอบว่า  เพราะเราไม่ค่อยคิดก่อนท�า 

  หลายคนอยากจะคิดก่อนท�า แต่ไม่รู้จักเทคนิคหรือไม่รู้จักเครื่อง 

มือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์

  เครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์นั้นไม ่

เหมือนเคร่ืองมือทางการแพทย์ หรือทางช่างที่สามารถจับต้องได้ชัดเจน 

และสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้   แต่เครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือช่วยในการคิด  โดยมีแผนผังระดับขั้นในการคิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์

  การคิดแบบวิเคราะห์คือการคิดแบบแยกคิดทีละเรื่อง แล้วน�าผล 

วิเคราะห์ที่ได้มาบูรณาการเพ่ือสรุปผลเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ ์

ธุรกิจ
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  ผมเขียนหนงัสอืเล่มนีเ้พือ่รวบรวมเครือ่งมอืและเทคนคิการวเิคราะห์ 

ท้ังจากทฤษฎี ต�ารา และประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ 

ธุรกิจให้หลายองค์กรของผมเอง

  เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ที่น�าเสนอในหนังสือเล่มนี้ได้ถูก 

เขียนให้อ่านง่าย อธิบายชัดเจน และพยายามรวบรวมเนื้อหาให้กระชับ 

เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถน�าไปใช้ในการวางแผนงานได้จริง

  ผมขอขอบพระคุณส�านักพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วย 

ท�าให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ และหวังว่าเทคนิคและเครื่องมือที่น�า 

เสนอคงเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการประกอบธุรกิจให้ประสบผล 

ส�าเร็จ

  ขอให้มีความสุขกับการคิดวิเคราะห์ครับ

ดร.เกษม   พิพัฒน์เสรีธรรม
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เป็นเร่ืองแปลกทีค่นเรำมกัไม่ชอบคดิอย่ำงมีเหตผุล ชอบแต่คดิเรือ่ย

เปื่อย

  นักธุรกิจ SMEs มักใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์น้อยกว่าการลงมือ 

ท�า กล่าวคือท�าไปก่อนแล้วค่อยคิด หรือท�าไปคิดไป   การท�าธุรกิจแบบนี้ 

สบายตอนเริ่มแต่จะล�าบากตอนท�า และอาจจะไม่ประสบความส�าเร็จ 

ซึ่งหากมองในแง่ดี การท�าแบบน้ีจะช่วยให้นักธุรกิจ SMEs  เก่งในการแก ้

ปัญหา (มีความอดทนสูง)

  แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว การท�าธุรกิจแบบไม่วิเคราะห์หา 

เหตุผลคงเป็นเรื่องที่น่าจะประสบความล้มเหลวมากกว่าความส�าเร็จ

  การคิดก่อนลงมือท�าจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น

  ค�าจ�ากัดความง่ายๆ ของการวิเคราะห์คือการคิดแบบแยกคิดที 

ละเร่ือง  เพื่อความเข้าใจเหตุและผล และความเชื่อมโยงของแต่ละเรื่อง 

ที่ท�าการวิเคราะห์   การวิเคราะห์จึงมีความจ�าเป็นในการวางแผนและตัด 

สินใจ โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องท�าในปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต

  ผู้ท�าการวิเคราะห์ควรมีความรู้และประสบการณ์  (รวมทั้งสามัญ 

ส�านึกที่ใช่) ในเรื่องวิเคราะห์ รวมทั้งรู้จักใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ
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  ส่วนใหญ่กำรวเิครำะห์ทำงธุรกจิเป็นกำรหำค�ำตอบของค�ำถำม 

เหล่ำนี้ เช่น

  - สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกกิจการ 

  - ทางเลือกของกลยุทธ์ 

  - ทิศทางและกลยุทธ์ที่กิจการควรใช้ 

  -  เป้าหมายที่ต้องการ 

  - วิธีการที่ควรท�าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

 

  ขั้นตอนของกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจมีคร่ำวๆ ดังนี้ 

 1. ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์

  2. ก�าหนดเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์

  3. ก�าหนดข้อมูลจ�าเป็นที่ต้องการ เพื่อการวิเคราะห์

  4. ก�าหนดเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์

  5. ท�าการวิเคราะห์

  6. รายงานผลการวิเคราะห์

 

  ส่วนใหญ่ในการท�าธุรกจิ ผูป้ระกอบการมกัต้องคดิวเิคราะห์ในเรือ่ง

ที่ต้องท�าเพื่อให้กิจการสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความ

ส�าเรจ็ตามทีก่�าหนดไว้ ซึง่คงหนไีม่พ้นต้องการให้กจิการมกี�าไร  เตบิโต และ

ยั่งยืนสืบไป

  เร่ืองทีต้่องคดิให้รอบคอบเสมอก่อนวำงแผนกลยทุธ์ แผนงำน 

หรือลงมือท�ำ คือ    

 - สภาพแวดล้อมภายนอก

  - สถานการณ์ปัจจุบันของกิจการ

  - สถานการณ์ของคู่แข่งและทิศทางกลยุทธ์ที่ใช้

  - ลูกค้าเป้าหมาย
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  ผู้ที่วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจจ�าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของข้อมูล 

ที่น�ามาท�าการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข้อมูลเหล่า 

นี้ก่อนท�าการวิเคราะห์

  ผู้วิเคราะห์ต้องทราบว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง  (สามารถพิสูจน์ได้) 

อะไรเป็นความเห็น อะไรเป็นความรู้สึก อะไรเป็นสมมุติฐาน อะไรเป็น 

การคาดการณ์   ทั้งนี้  เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจาก 

การสอบถามจากแหล่งข้อมลูต่างๆ  (ท้ังท่ีเชือ่ถือได้และเชือ่ถอืไม่ได้)  เพราะ 

ฉะนั้นต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น

  นอกจากนี้ผู้วิเคราะห์ควรมีทักษะ เช่น สติปัญญา ไหวพริบ ชอบ 

ถามอย่างมเีหตผุล รูจ้กัใช้เครือ่งมอืและเทคโนโลยใีนการวเิคราะห์ มคีวาม 

สามารถในการบริหารจัดการ มีแรงจูงใจตนเองเพื่อความส�าเร็จ มีความ 

อิสระ และมีจรรยาบรรณ รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร

  เนื่องจากการวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนซึ่งเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคต  เพราะฉะน้ัน จึงอาจมีความผิดพลาดขึ้นได้  เช่น  ต้ังโจทย์ของ 
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การวิเคราะห์ผิด  ได้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วนตามความต้องการ ผู้ 

วิเคราะห์ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ฯลฯ

  ควำมผดิพลำดของกำรวเิครำะห์สำมำรถจ�ำแนกได้ 4 ประเภท 

คือ

  1. ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกตัวผู้วิเครำะห์เอง  เช่น ผู้วิเคราะห ์

มอีคติ การขาดความรูค้วามเข้าใจ ความเชีย่วชาญในเรือ่งทีท่�าการวเิคราะห์ 

การขาดอิสระในการวิเคราะห์ การขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จ�าเป็น 

ในการวิเคราะห์ การขาดการสนับสนุนหรือแรงจูงใจในการวิเคราะห์  เป็น 

ต้น

  2. ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกเรื่องที่วิเครำะห์  เช่น ก�าหนดเรื่อง 

ที่ท�าการวิเคราะห์ผิด  ท�าการวิเคราะห์เพียงบางส่วน  หรือไม่ต่อเนื่อง 

เป็นต้น

  3. ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกปัจจัยภำยในองค์กร  เช่น ขาดงบ 

ประมาณและเวลาที่เพียงพอในการวิเคราะห์ ผู้บริหารไม่ให้ความส�าคัญ 

หรือเชื่อผลของการวิเคราะห์ วัฒนธรรมหรือนโยบายขององค์กร ความ 

ขัดแย้งภายในองค์กร การไม่ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ท�าการ 

วิเคราะห์ให้ชัดเจน เป็นต้น

  4. ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร  เช่น การ 

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอกท�าให้ยากในการ 

วิเคราะห์ให้ใกล้เคียงความจริงและเป็นปัจจุบัน  ข้อมูลที่มีเป็นจ�านวน 

มาก ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ที ่

รวดเร็วของคู่แข่ง  เป็นต้น

  เพื่อป้องกันความผิดพลาดดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงควรเป็นผู้ที่ม ี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการอบรมท่ีเหมาะสม มีหน้าที่ความ 

รับผิดชอบชัดเจน ได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจูงใจจากผู้บริหารระดับ 

สูง  รวมทั้งได้รับความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานภายในองค์ 

กรที่เกี่ยวข้อง
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  ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการท�าสงครามการตลาดระหว่างโค้กและ 

เป๊ปซ่ี และก็อยากจะเล่าสู่กันฟังถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการวิเคราะห ์

วิจัยของโค้ก

  เรื่องมีอยู่ว่า…

  โค้กเป็นเครื่องดื่มประเภทน�้าโคล่ารายแรกของโลก และถือเป็น 

ต�านานของสหรัฐอเมริกายาวนานมากกว่า 100 ปี   ส่วนเป๊ปซี่เกิดที่หลัง 

และก็พยายามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากโค้กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เริ่มแรกเป๊ปซี่ใช้กลยุทธ์ขายปริมาณมากกว่าในราคาเท่ากับโค้กด้วยขวด 

แก้วทรงสูง ส่วนโค้กท่ีในอดีตบรรจุในขวดแก้วรูปทรงเว้ากระชับมือ ไม่ 

สามารถปรับขวดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณให้เท่ากับเป๊ปซ่ีได้  เพราะไม่ 

สามารถท�าให้ขวดเว้ากระชับมือได้เหมือนเดิม ท�าให้เป๊ปซี่สามารถแจ้ง 

เกิดได้

  แคมเปญสุดยอดที่ท�าให้โค้กเสียศูนย์และเป็นรองเป๊ปซี่อยู่หลายป ี

คือแคมเปญท่ีเป๊ปซ่ีท้าทายโค้ก  (Pepsi Challenge) ที่หลายท่านยังพอ 

จ�าได้ คือ  “เป๊ปซี่รสชาติของคนรุ่นใหม่”

  เป๊ปซ่ีได้ทดสอบให้คนหนุ่มสาวลองดื่มเครื่องดื่มโค้กและเป๊ปซี่โดย 

ไม่ให้เห็นแบรนด์แบบที่เรียกกันว่า Blind Testing ผลปรากฏว่าคนหนุ่ม 

สาวอเมริกันส่วนใหญ่ชอบรสชาติของเป๊ปซี่มากกว่าโค้ก  เท่านี้ก็เพียงพอ 

แล้วที่เป๊ปซี่จะใช้แคมเปญทางการตลาดท้ังโฆษณาและประชาสัมพันธ์ว่า 

รสชาติของเป๊ปซี่ดีกว่าโค้ก 

  ต้องยอมรับว่าเป๊ปซี่ท�าแคมเปญนี้ได้ดี ทั้งยังน�าดารานักร้องที่เป็น 

ขวัญใจของวัยรุ่นในยุคน้ัน  เช่น  ไมเคิล แจ๊กสัน,  ไมเคิล  เจ. ฟ็อกซ์ มา 

เป็นพรีเซ็นเตอร์ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้ยอดขายของ 

เป๊ปซี่เพิ่มขึ้น และเป็นภัยคุกคามต่อเจ้าตลาดอย่างโค้ก

  ผู้บริหารระดับสูงสุดของโค้กในเวลาน้ันคิดว่ารสชาติของโค้กเป็น 

รองรสชาติของเป๊ปซี่จริงๆ และหากไม่ปรับปรุงรสชาติคงสูญเสียต�าแหน่ง 

เจ้าตลาดให้เป๊ปซี่อย่างแน่นอน


