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ใน งานชุมนุมศิษย์เก่า

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล ครัง้ ที่ 2
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545 ณ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ทีผ่ า่ นมานัน้
ได้มกี ารนำเสนอแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม
(The Best Practice) สาขา

“การบริหารงานการขายและการตลาด”
โดยคุ ณ สมศั ก ดิ ์ ถนอมวรสิ น
ประธานกรรมการบริษทั ไทยเอเย่นซี
เอ็นยีเนียริง่ จำกัด เป็นผูไ้ ด้รบั เกียรติ
ในรางวัลนี้
หลายท่านทีต่ ดิ ภารกิจทำให้ไม่

สามารถมาร่ ว มงานในวั น นั ้ น ได้
คงจะเสียดายโอกาสทีจ่ ะเรียนรูว้ ธิ กี าร
ปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
แต่ถ้าท่านได้อ่านรายงานต่อไปนี้
คาดว่าโอกาสทีเ่ สียไปคงจะกลับคืน
มาบ้างไม่มากก็นอ้ ย

⌫   

่

บริษทั ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริง่
จำกัด เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ 30 กว่าปี ทีแ่ ล้ว
เมือ่ ปี พ.ศ.2511 เริม่ จากการนำเข้า
อุปกรณ์ไฮดรอลิกเข้ามาจำหน่าย
ให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
และต่อมาได้ขยาย Product Range
ออกไป มีการนำเข้าอุปกรณ์นวิ แมติก
อุปกรณ์เจาะสำรวจแร่ อุปกรณ์โซล่า
เซลส์ ตลอดจนการนำเข้าชิน้ ส่วนอุป
กรณ์เพือ่ นำมาผลิตเครือ่ งจักรต่างๆ
รวมทั้งการผลิตกระบอกไฮดรอลิก
ภายใต้แบรนด์เนมของตัวเองที่ชื่อ
“EASTECH” ซึง่ ได้รบั มาตรฐาน ISO
9001 เป็นรายแรกในประเทศไทย
โดยมีผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
- กระบอกไฮดรอลิกยีห่ อ้ EASTECH
มาตรฐาน ISO9001
- กระบอกนิวแมติก
- เครือ่ งกำเนิดกำลัง (Power Unit)
- Water - Oil Separator
- Manifold Block
- Mini Loader
- รถคีบอ้อย(Sugar Cane Loader)
- นำเข้าอุปกรณ์ไฮดรอลิก, อุปกรณ์
นิวแมติก, อุปกรณ์โซล่าเซลส์จาก
ต่างประเทศ

ในตอนแรกบริ ษ ั ท มี ป ั ญ หา
เกีย่ วกับการบริหารองค์กร จึงได้คดิ
ให้มวี ธิ กี ารบริหารสมัยใหม่ เช่นในปี
2538-2540 มีการกล่าวขวัญถึงการ
ใช้ Reengineering หรือ Globalization กันอย่างมากมาย และแพร่
หลายจึงเป็นมูลเหตุทน่ี ำไปสูก่ ารสรร
หาวิธกี ารหรือระบบการบริหารองค์กร
และทรัพยากรต่างๆ ทีท่ นั สมัยและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมการบริหารแบบ
ไทยๆ ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่งา่ ยนัก ถึงแม้
ว่าจะได้รบั การถ่ายทอดวิธกี ารบริหาร
แบบทีควิ เอ็ม ทีควิ ซีจากต่างประเทศ
ที ่ เ ป็ น ตั ว แทนอยู ่ บ ้ า งก็ ต ามและ
ถึงแม้วา่ จะมีวศิ วกรและมันสมองอยู่
มากในบริษทั ก็ตามเราก็ยงั ไม่สามารถ
บรรลุในการบริหาร เป็นมูลเหตุทท่ี ำ
ให้ตอ้ งเสาะแสวงหาโดยเอาระบบการ
บริหารทีเ่ ป็นลูกผสมระหว่างวัฒนธรรม
การบริหารแบบตะวันตกกับแบบญีป่ นุ่
มาผสมผสานกัน
“ดั ง เช่ น ที ่ ไ ด้ ส ื บ ทราบมาว่ า
ดร.วีรพจน์เป็นผูท้ เ่ี ขียนบทความเกีย่ ว
กับระบบทีควิ เอ็มในหนังสือพิมพ์กรุง
เทพธุรกิจ จึงได้เชิญท่านมาเป็นที่
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ปรึ ก ษาตั ้ ง แต่ บ ั ด นั ้ น จนถึ ง บั ด นี ้
เริม่ มาตัง้ แต่ปลายปี 38 ซึง่ ได้รบั การ
ถ่ายทอดความรูใ้ นวิธกี ารบริหารแบบ
ผสมผสานตามลำดับมา” จากประ
สบการณ์ตรงนี้ จึงทำให้เราได้มกี าร
สะสมฐานข้อมูลใช้เป็นดัชนีเป็นเครือ่ ง
มือในการวัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบ
HOSHIN KANRI เป็นระบบทีด่ มี าก
ตรงกับวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่าง
ยิง่ จึงได้นำเอาทฤษฎีเข็มมุง่ นีม้ า
เป็นหัวหอกในการบริหารของทุกหน่วย
งาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราสามารถ
ลดข้อขัดแย้งในการทำงานได้เป็นอย่าง
มาก ลดอุปสรรคซึง่ มีอยูท่ ว่ั ทุกหน
แห่งในองค์กร เพราะว่าเคยชินกับ
การทำงานแบบวั ฒ นธรรมเดิ ม ๆ
เวลามีปญ
ั หาก็โทษกันไปโทษกันมา
หลังจากทีไ่ ด้นำระบบทีควิ เอ็มมาใช้
แล้วการทำงานในหน่วยงานก็มรี ะบบ
ระเบียบมากขึ้น ลดการซ้ำซ้อน
ลดเอกสารในระบบงาน และ
ทีคิวเอ็มยังช่วยในเรื่องการวัดผล
ของบริษัทให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ช่ ว ยลดข้ อ ขั ด แย้ ง ในการทำงาน
มี ส ุ ข ภาพจิ ต ที ่ ด ี ข ึ ้ น มี ข วั ญ และ
กำลั ง ใจในการทำงานมากขึ ้ น
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บริษัทฯ เริ่มต้นนำระบบการ
บริหารแบบทีควิ เอ็มเข้ามาประยุกต์ใช้
ในปี พ.ศ.2539-40 โดยในระยะแรก
เน้นการปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน
ให้แก่กระบวนการปฏิบตั งิ านในส่วน
ของสำนักงาน โดยมีจดุ มุง่ หมายสำ
คัญทีจ่ ะลดความแตกต่างระหว่างยอด
สินค้าในคลังกับยอดในคอมพิวเตอร์
ซึง่ สามารถลดความแตกต่างทีเ่ คยมาก
ถึง 50% ในปี 2539 จนเหลือเพียง
ไม่ถงึ 3% ในปี 2541มาจนถึงปัจจุบนั
ในปีพ.ศ.2541บริษัทฯ ได้นำ
ได้นำระบบการบริหารเข็มมุง่ มาใช้เป็น
เครือ่ งมือบริหารทีส่ ำคัญ โดยมีการ
กำหนด “เข็ ม มุ ่ ง ประจำปี ข อง
ประธานบริษทั ” แล้วกระจายไปเป็น
เข็มมุง่

ประจำปีของหน่วยงานระดับต่างๆ
ทัว่ ทัง้ องค์กรควบคูก่ บั การส่งเสริมให้
พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรมีสว่ นร่วมในการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตามหัวข้อเข็มมุง่
ของตนเอง “นิทานเรื่องคิวซี (QC
Story)” และดำเนินระบบการตรวจ
วินจิ ฉัยโดยผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นประจำ
ทุกเดือน
ในปี พ.ศ. 2543 บริษทั ได้รบั
การรับรองมาตฐานระบบคุณภาพ
ISO9000 ภายใต้โครงการ TLC ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (มิยะซะว่า)
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร
เพียง 6 เดือนก็สามารถผ่านการ
ตรวจรับรองสำเร็จได้ภายในครัง้ เดียว

ในปี พ.ศ. 2544 บริษทั ได้
ทบทวนกระบวนการธุรกิจและกระบวน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ทำให้เกิดความชัดเจน และเพิม่ ประ
สิทธิภาพในการทำงานได้ดว้ ย ดังจะ
ยกตัวอย่าง กรณีการบริหารงานขาย
และการตลาด
การกำหนดภารกิจและดัชนี
วัดคุณภาพแผนกขายสินค้าไฮดรอลิก
ได้เลือกดัชนี “อัตราส่วนใบเสนอ
ราคาทีข่ ายได้” มาเป็นหัวข้อเข็มมุง่
ประจำปีเพือ่ รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
และวางแผนกลยุทธ์ในการขายอย่าง
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีขน้ั ตอน
ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 Mission and Key Quality Indicator of Hydraulics Section
Mission and Key Quality Indicator of Hydraulics Section
Key Quality Indicator

Mission

หัวขอ
ลูกคาเดิม
เพิม่ สวนแบงตลาดกระบอกไฮดรอลิค
Eastech & Off - Standard 150 ตัว
ลูกคาใหม
ขาย Power Unit เคลื่อนที่ (เก็บเสียงได) ลูกคาในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล

เปาหมาย
ดัชนีวดั , หนวย

2543

จํานวน (MB/ป)

-

1

จํานวน (MB/ป)

-

0.2

จํานวน (MB/ป)

-

0.25

จํานวน (MB/ป)

-

0.05

จํานวน (MB/ป)

-

0.1

ขายเครือ่ งแยกนํา้ -นํ้ามัน

ลูกคากลุม อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

จํานวน (MB/ป)

-

(ISO 14000, ISO 9000)

ลูกคากลุม อุตสาหกรรมพลาสติก

จํานวน (MB/ป)

-

ยอดขายลูกคาเดิม (2543)

จํานวน (MB/ป)

32

ยอดขายลูกคาเกา

ยอดขายลูกคาใหม

อัตราสวนใบเสนอราคาที่ขายได

2544

เปาหมายยอดขายลูกคาเดิม (2544)

จํานวน (MB/ป)

-

ยอดขายลูกคาใหม (2543)

จํานวน (MB/ป)

1

0.15

33

เปาหมายเปดตลาดลูกคาใหม (2544)

จํานวน (MB/ป)

-

1.25

ขายได

จํานวน (%)

12.6

17.5

ขายไมได

จํานวน (%)

12.4

7.5

รวม

2545

33

36

2546

2547
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การบริหารเข็มมุง่ “เพิม่ อัตราส่วนใบเสนอราคาทีข่ ายได้” ซึง่ ใช้การวิเคราะห์เหตุผลทีใ่ บเสนอราคาขายไม่ได้
โดยนำใบเสนอราคาทีไ่ ด้ออกไประหว่างเดือน ธ.ค.41 - ก.พ.42 มาวิเคราะห์เหตุผลทีล่ กู ค้าไม่ซอ้ื ซึง่ แจกแจงผลต่างๆ
ได้แสดงในรูปที่ 2
รูปที่ 2 ตารางวิเคราะห์สาเหตุที่ใบเสนอราคาขายไม่ได้
หนวย:พันบาท

เงิน

ธันวาคม
ฉบับ

% เงิน

เงิน

มกราคม
ฉบับ

% เงิน

กุมภาพันธ
ฉบับ
% เงิน

เงิน

สินคา

A. ใบเสนอราคาที่ออกใหมในเดือน
B. ใบเสนอราคาที่คางมาจากเดือนที่แลว
C. รวมใบเสนอราคา (C=A+B)
D. ขายได
E. ขายไมได
F. ยกยอดไปเดือนหนา (F=C-D-E)
1) สเปคไมตรงกับที่ลูกคาตองการ
2) ลูกคาติดยี่หอเดิม

สาเหตุที่ขายไมได

ราคา

3) เสนอสเปคสูงเกินไป
4) สเปคเทากันแตเราเสนอแพงกวา
5) คูแขงลดราคาใหมากกวา

เงื่อนไขของลูกคา

6) ลูกคาสั่งซื้อเองจากตางประเทศถูกกวา
7) ตองการเครดิตยาวกวาที่บริษัทกําหนด
8) ไมสามารถจายเงินสด
9) ขาดสภาพคลอง/ยกเลิกโครงการ
10) ตองการใหมีรับประกัน
11) ตองการสินคาดวน (ไมมีในสต็อก)

การทํางาน
ของเซลล

12) สืบราคาเพื่อนําไปขายตอแตขายไมได

อืน่ ๆ

13) คูแขงมีความสัมพันธดีกวา
14) ไมติดตามใกลชิด/สรุปลาชา
15) ไมสามารถเคลียรดานเทคนิคใหลูกคาได
16) ยกเลิกและเสนอใหมซํ้าใบเกา

หลังจากนัน้ จึงรวบรวมข้อมูลมาวินจิ ฉัยสาเหตุ คิดค้นหามาตรการแก้ไข ดังในรูปที่ 3 และรูปที่ 4
รูปที่ 3 ตารางวิเคราะห์สาเหตุทไ่ี ปเสนอราคาขายไม่ได้ (ธ.ค. 41 - 42 ก.พ. 42)
หนวย:พันบาท

สินคา

A. ใบเสนอราคาที่ออกใหมในเดือน
B. ใบเสนอราคาที่คางมาจากเดือนที่แลว
C. รวมใบเสนอราคา (C=A+B)
D. ขายได
E. ขายไมได
F. ยกยอดไปเดือนหนา (F=C-D-E)
1) สเปคไมตรงกับที่ลูกคาตองการ
2) ลู กคาติดยี่หอเดิม

ของเซลล

เงื่อนไขของลูกคา

6) ลูกคาสั่งซื้อเองจากตางประเทศถูกกวา

การทํางาน

สาเหตุทข่ี ายไมได

ราคา

3) เสนอสเปคสูงเกินไป
4) สเปคเทากันแตเราเสนอแพงกวา
5) คู แขงลดราคาใหมากกวา
7) ตองการเครดิตยาวกวาที่บริษัทกําหนด
8) ไมสามารถจายเงินสด
9) ขาดสภาพคลอง/ยกเลิกโครงการ
10) ตองการใหมีรับประกัน
11) ต องการสินคาดวน (ไมมีในสต็อก)
12) สืบราคาเพื่อนําไปขายตอแตขายไมได
13) คู แข งมี ค วามสัมพันธดีกวา
14) ไม ติ ด ตามใกลชิด/สรุปลาชา
15) ไมสามารถเคลียรดานเทคนิคใหลูกคาได

เงิน

ธั น วาคม
ฉบับ

% เงิน

เงิน

มกราคม
ฉบับ

% เงิน

เงิน

กุ ม ภาพันธ
ฉบับ
% เงิน
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง “ลักษณะของปัญหา” กับ “สาเหตุ” ของใบเสนอราคาทีข่ ายไม่ได้

พนักงานขาย เงือนไขของลูกคา

ราคา

สินคา

995

2) ลูกคายึดติดกับยี่หอเดิม

550

3) เสนอสเปคสูงเกินไป

755

320

4) สเปคเทากันแตเราเสนอแพงกวา

4,407

132

5) คูแขงลดราคาใหมากกวา

2,656

6) ลูกคาสั่งซื้อเองจากตางประเทศถ

772

7) ตองการเครดิตยาวกวาที่บริษัทก

368

285

827

161

ขาดความรูท างเทคนิค

45

ไมติดตามใกลชิด

302 3,213 1,943 1,248 1,699

745

252

ไมรูความตองการลูกคาโดยละเอียด

รออนุมัติจากผูจัดการหลายชั้น

2,917

กระบวนการทํางานซํ้าซอน

1) สเปคไมตรงกับที่ลูกคาตองการ

1,547 1,611 3,514

เอกสารหาย/ผิดพลาด

28,577

ระบบงาน

ขาดทักษะการขาย

รวม (พันบาท)

ผูสงมอบสงของชากวากําหนด

ระหวาง ธค.41~กพ.42

พนักงานขาย

ตนทุนสินคาแพงกวา

ใบเสนอราคาที่ขายไมได

สินคาขาดสตอก

รวม (พันบาท)

สาเหตุ

ลักษณะปญหาของ

ไมมีสินคาตามสเปคของลูกคา

สินคา

766

127

284

250

107

193

173

55

46

590

652

1,854

780

312

1,260

681

268

447

103

265

400

87

120

8) ขาดสภาพคลอง/ยกเลิกโครงการ 5,351
9) ตองการสินคาดวน (ไมมีในสต็อก

593

453

140

2,423

10) คูแขงมีความสัมพันธดีกวา
11) ไมติดตามใกลชิด/สรุปลาชา

450

12) ไมสามารถเคลียรดานเทคนิคใ

343

อืน่ ๆ 13) ยกเลิกและเสนอใหมซํ้าใบเกา

6,992

465
42
100

990

224

524

220

270
98

45

65

28

145

การกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขโดยประสานความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยใช้ตารางมาตรการแก้ไข
ทีส่ าเหตุเพือ่ ลดใบเสนอราคาทีข่ ายไม่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5

รออนุมัติจากผูจัดการหลายชั้น

285

827

ขาดความรูทางเทคนิค

45

ไมติดตามใกลชิด

กระบวนการทํางานซํ้าซอน

ไมรูความตองการลูกคาโดยละเอียด

302 3,213 1,943 1,248 1,699

ผูสงมอบสงของชากวากําหนด

ตนทุนสินคาแพงกวา

สินคาขาดสตอก

เอกสารหาย/ผิดพลาด

มาตรการ

พันบาท 1,547 1,611 3,514

ขาดทักษะการขาย

แนวทาง

ไมมีสินคาตามสเปคของลูกคา

สาเหตุ

รูปที่ 5 มาตรการแก้ไขทีส่ าเหตุเพือ่ ลดใบเสนอราคาทีข่ ายไม่ได้

แผนปฏิบัติการ
ผูรับผิดชอบ กําหนดเสร็จ ไดผลเทาไร

ปรับปรุงการ ปรับปรุง min-max รายการที่มีปญหา

คลัง

มีค.42

150 รายการ

สตอกสินคา ขอมูลสินคาคงคลังถูกตอง

บัญชี

มิย.42

ผลตาง < 5%

ผจก.ขาย

มีค.42

50 รายการ

ลดราคาให หาขอมูลรายการสินคาที่ราคาแพงกวาคูแขง

สั่งซื้อสินคามาสตอกเฉพาะสเปกที่ยังไมมี

พนง.ขาย

พค.42

100 รายการ

แขงขันได

ปรับปรุงราคาบางรายการทีเ่ สียเปรียบ

บัญชี/ขาย

มิย.42

100 รายการ

ใหสวนลดพิเศษกรณีซื้อเงินสด

ผจก.ขาย

มีค.42

5 ราย/เดือน

กจ.

กพ.42

10%
95%

เจรจากับผูสง ลดราคาพิเศษกรณีสั่งซื้อลอตใหญ
มอบ

กจ.

กพ.42

พัฒนาความรู อบรมเทคนิคการขาย

สงมอบตามกําหนด

ผจก.ขาย

กพ.42~ธค.42พนง.ขายทุกคน

และทักษะของวางแผนการเยี่ยมลูกคา

พนง.ขาย

กพ.42~ธค.423 ราย/วัน

พนักงานขาย ใชแบบฟอรมรายงานการเยี่ยมลูกคา

พนง.ขาย

กพ.42~ธค.42ขอมูลครบถวน

ปรับปรุงกระ รับขอรองเรียนจากลูกคามาพิจารณาแกไข

ผจก.ขาย

กพ.42~ธค.42แกได 95%

บวนการทํางานเสนอราคารวดเร็ว-ลดขั้นตอนทํางานและอนุมัติ

พนง.ขาย

มิย.42

ภายใน 1 วัน

⌫   

การดำเนินการปรับปรุงด้วย
ความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น
ก)การเจรจากับผูส้ ง่ มอบต่างประเทศ
ข)การควบคุมสินค้าคงคลังมิให้ขาด
สต็อก
ค)การเปิดหลักสูตรอบรมความรูเ้ กีย่ ว
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กับสินค้าของบริษทั และคูแ่ ข่งให้แก่ เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 20% ในช่วง
พนักงานขายทุกคนในตอนเย็นทุกๆ ก่อนนำระบบบริหารแบบทีควิ เอ็มมา
วันพุธ
ประยุกต์ใช้ เป็นประมาณ 60% โดย
เฉลี่ย ภายในเวลาหลังจากนั้น 9
ในส่วนของการเพิม่ ประสิทธิ เดือน และคงระดับนี้ตลอด 3 ปี
ผลนั ้ น คิ ด จากอั ต ราส่ ว นใบเสนอ ทีผ่ า่ นมา ดังแสดงในรูปที่ 6
ราคาทีข่ ายได้ตอ่ ใบเสนอราคาทัง้ หมด

รูปที่ 6 อัตราส่วนใบเสนอราคาทีข่ ายได้ (2541 - 2542)
TAEC Hydraulic : Ratio of Sucessful Quotation ธค.41~กพ.43

Ratio by Sale Amount

70.0
65.0

62.4

60.0

56.6

56.3
50.7
45.1

55.0

52.0
45.3

42.8

40.0

42.1
37.1
33.9

30.0
22.9

20.0

20.2

20.1

“ หลังจากทีไ่ ด้นำระบบทีควิ เอ็มมาใช้
การทำงานในหน่วยงานก็มรี ะบบ
ระเบียบมากขึน้ ลดการซ้ำซ้อน
ลดเอกสารในระบบงาน ”

สค.43

กค.43

มิย.43

พค.43

เมย.43

มีค.43

กพ.43

มค.43

กย.42

สค.42

กค.42

มิย.42

พค.42

เมย.42

มีค.42

กพ.42

มค.42

10.0
ธค.41

%ใบเสนอราคาที่ขายได

50.0

52.6

52.3
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ส่งผลให้แม้อยูภ่ ายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีซ่ บเซา แต่ยอดขายก็เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กล่าวคือในปี พ.ศ.2542
เพิ่มขึ้น 16.9% ในปี พ.ศ.2543 เพิ่มขึ้น 35.2% ในปี พ.ศ.2544 เพิ่มขึ้น 13.0% เมื่อเทียบกับยอดขาย
ของปีกอ่ นหน้านัน้ ดังแสดงในรูปที่ 7

••••
•7 •••••••••••
•••••
•••••••
•••
•••
•
•••• • • TQ M
• • • ••• • • • • ••••• ••• •• • • ••• ••• •• • • •• • • • • • •

90

M B /Y ear

80
70

• • .42~•••• • •••••• • •••• • ••• ?

60

•• .41~ •••• •• • • • Q uotatio n

•• .44~ •••• •• • • • ••• •
• • • • •• • • • •• • • •

50
40
30
20
10

ในส่วนของการบริหารเข็มมุง่
จะวิเคราะห์ขอ้ มูล “ส่วนแบ่งทีล่ กู ค้า
ซื้อจากเรา” โดยจัดทำเป็นตาราง
วิเคราะห์เหตุผลทีล่ กู ค้าซือ้ จากคูแ่ ข่ง
และกลยุทธ์ทจ่ี ะเปลีย่ นใจลูกค้าให้มา
ซือ้ ทีเ่ รา และจัดทำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนงานต่อไปคือ “จัดทำคู่
มือสำหรับบริหารคุณภาพของงานขาย
และการตลาดของบริษทั ” ดังนี้
- จัดทำตาราง Mission และ KQI
ของแผนกต่างๆ
- จัดทำ Procedure แต่ละภารกิจ
- กระบวนการกำหนดเข็มมุ่งและ
กลยุทธ์การขาย
- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ขายด้วยระบบการบริหารภูมปิ ญ
ั ญา

4

3
•• •

• ••

2 54

2 54
• ••
•• •

•• •

• ••

2 54

2 54
• ••
•• •

• ••
•• •

2

1

0
2 54

9
2 53
•• •

• ••

• ••
•• •

•• •

• ••

2 53

2 53

7

8

0
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หลังจากจบการนำเสนอของ คุณสมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริง่
จำกัด แล้ว ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิส์ กุล ได้ชใ้ี ห้ผรู้ ว่ มงานเห็นจุดทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม ดังนี้
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“แบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม (The Best Practice)“
สาขา “การบริหารงานขาย”
1)การกำหนดภารกิ จ และดั ช นี ว ั ด อย่ า งชาญฉลาดที ่ น ำไปสู ่ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในคอมพิวเตอร์ นำมาวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล
2) ความเป็นผูน้ ำของผูบ้ ริหาร ในการริเริม่ กำหนดเข็มมุง่ และดัชนีวดั ดังกล่าว ผลักดัน
ให้เกิดการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ประชุมตรวจวินิจฉัยประจำเดือน ประสานงานและ
ตัดสินใจในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และชีแ้ นะชีน้ ำกลยุทธ์การขายด้วยตนเองโดยตรง
3)การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง(OJT) ให้แก่พนักงานขายในขณะตรวจวินิจฉัย
เข็มมุ่งประจำเดือน ในด้านการให้ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการตลาดเชิงลึกแก่พนักงานขายอย่างต่อเนื่อง และชี้แนะกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความ
สามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล
4) ความสามัคคีรว่ มแรงร่วมใจกันทัง้ บริษทั เพือ่ แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขายอย่าง
เต็มที่ ด้วยการประชุมระดับปฏิบตั กิ ารทุกสัปดาห์ และประชุมระดับบริหารทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ
5) ยอดขายเพิ่มขึ้นในปีแรก (2542) ที่นำระบบนี้มาใช้ 17% ในปีที่สอง (2543) 41%
ในปีที่สาม (2544) 70% (ประมาณการ) แม้อยู่ภายใต้สภาวะการณ์ที่ตลาดโดยรวมไม่มี
การขยายตัวเลย

⌫   

การเป็นแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม (The Best Practice) ไม่ใช่ใครก็เป็นได้
ผู้ที่สามารถนำองค์กรก้าวไปพร้อมกับฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนาม
อย่างไม่ยอ่ ท้อ พร้อมกับความพยายาม ตัง้ ใจจริง และอดทนเท่านัน้
ทีจ่ ะมีสทิ ธิกา้ วสูค่ วามเป็นผูน้ ำ เป็นแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม...

“ลองว่ายทวนน้ำดูสกั ครัง้ แล้วจะเห็นว่า มันไม่ยากอย่างทีค่ ดิ เลย”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

** ขอขอบพระคุณ **
คุณสมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริง่ จำกัด
ทีก่ รุณาเอือ้ เฟือ้ ข้อมูลอันมีคณ
ุ ค่ายิง่ ต่อผูอ้ า่ น
และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริง่ จำกัดทุกท่าน
ทีช่ ว่ ยติดต่อประสานงานจนสำเร็จลุลว่ งด้วยดี
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