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กระบวนการและวิธปี ฏิบตั อิ นั เป็นแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม ใน การเรียนรูค้ วามต้อง
การของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า ทีจ่ ะนำเสนอในทีน่ ้ี ได้รบั การคิดค้น
และพัฒนาขึ้นอย่างสร้างสรรค์ โดย ผู้บริหารและพนักงานใน 3 บริษัท ได้แก่
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (บริษัท SK Polymer จำกัด) บริษัทผู้ผลิต
ป้ายถักทอสำหรับอุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่ม (บริษทั อภิฤดีอตุ สาหกรรม จำกัด) และ
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ (บริษัท RX จำกัด)
ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำของผูเ้ ขียน
ผู้เขียนได้คัดเลือกขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่มีความโดดเด่นของแต่ละบริษัท
นำมาผสมผสานและเขียนใหม่ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน เพื่อให้เป็นต้นแบบ
สำหรับนำไปดัดแปลงใช้กับบริษัทอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง และ เพื่อความสะดวก
สำหรับผูอ้ า่ นด้วย
ทำให้เนือ้ หาทีจ่ ะนำเสนอในทีน่ ้ี เป็นตัวแทนของวิธปี ฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนทีส่ ำคัญๆ
ของ กระบวนการเรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า ที่
ครอบคลุมความหลากหลายของธุรกิจประเภทต่างๆ
ขณะเดียวกัน ขอให้ผอู้ า่ นระลึกไว้วา่ กระบวนการและขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ น่ี ำมา
เสนอในทีน่ ้ี อาจมีบางขัน้ ตอนทีเ่ กินความจำเป็น หรืออาจไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ
ประเภทใดประเภทหนึง่ อยูบ่ า้ ง
จึงขอให้ท่านใช้ หลักการตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 และ หลักความ
สมเหตุสมผล รวมทั้ง ไหวพริบวิจารณญาณของท่าน พิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่า
ขัน้ ตอนใดบ้าง วิธปี ฏิบตั แิ บบใดบ้าง ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของบริษทั ตน แล้วเลือก
นำไปใช้ หรือ ดัดแปลง หรือ พัฒนาต่อยอด นำมาออกแบบและปรับปรุงกระบวน
การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ในบริษัทของ
ท่านให้มีประสิทธิผลสูงสุด
อนึง่ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำหรับผูอ้ า่ น ผูเ้ ขียนได้นำข้อ
มูลเกีย่ วกับบริษทั ต้นแบบทัง้ 3 มาแสดงไว้โดยสังเขปในภาคผนวก
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ดัชนีวด
ั คุณภาพ
ของกระบวนการ
จาก "ค่านิยมของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร" ที่ว่า "คุณภาพคือ
สภาพทีเ่ ป็นคุณต่อผูใ้ ช้" และ "กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา" ทำให้เราได้กรอบ
ความคิดว่า ดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการ ก็คือ มาตรวัดระดับสูงต่ำ ของ
คุณลักษณะทีเ่ ป็นตัวแทนของคุณประโยชน์หรือคุณค่า ของ ผลผลิตจากกระบวน
การ ทีจ่ ะก่อเกิดแก่ผนู้ ำผลผลิตนัน้ ไปใช้
ดังนัน้ ในการกำหนดดัชนีวดั คุณภาพของกระบวนการ เจ้าของกระบวนการ
จำเป็นต้องปฏิบตั หิ น้าที่ 5 ประการต่อไปนี้
1. ระบุ ลูกค้า ซึง่ ก็คอื ผูท้ น่ี ำผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการทำงานของ
เรานีไ้ ปใช้งาน
2. ระบุ หัวข้อคุณภาพ ซึง่ ก็คอื คุณประโยชน์หรือคุณค่าอันเป็นทีค่ าดหวัง
หรือเป็นที่ต้องการของลูกค้า ในด้านต่างๆ (เป็นคำคุณศัพท์และเป็น
นามธรรม)
3. แปร หัวข้อคุณภาพ ในข้อ 2. ให้เป็น สิง่ ทีว่ ดั ค่าได้ (เป็นรูปธรรมโดย
ข้อมูลจริงที่เป็นตัวเลข) หรือ มาตรวัด หรือ ดัชนีวัด ซึ่งอาจจะเป็น
คุณสมบัตทิ างกายภาพ หรือ สูตรคำนวณอัตราส่วน ทีเ่ ป็นตัวแทน
ของหัวข้อคุณภาพแต่ละข้อในข้อ 2.
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4. กำหนด ข้อมูล ที่จะนำมาวัดและวิธีการวิเคราะห์ รวมทั้ง ความถี่ใน
การวัดและวิเคราะห์
5. รวบรวมข้อมูลเพือ่ แสดง ระดับคุณภาพในปัจจุบนั ของ มาตรวัด ใน
ข้อ 3. และ กำหนดเป้าหมายของการปรับปรุงให้ได้ ระดับคุณภาพตาม
ความคาดหวังของลูกค้า ในข้อ 1.
การตอบถามต่อไปนี้ด้วยการไปสำรวจสืบค้นข้อมูลจริงในสถานที่ทำงาน
จะช่วยให้เจ้าของกระบวนการ ค้นพบ ลูกค้า ความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้า ได้ครบถ้วน
1. ผูท้ ร่ี บั ผลผลิตจากกระบวนการทำงานของเราเป็นใคร ผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์
และผลกระทบทีอ่ ยูข่ น้ั ตอนงานถัดๆไป มีใครบ้าง
2. ลูกค้าแต่ละคน (ผูท้ อ่ี ยูใ่ นกระบวนการถัดไปเหล่านัน้ ) นำสิง่ ทีเ่ ราผลิต
(วัตถุ ข้อมูล เอกสาร ฯลฯ) ไปใช้อย่างไร
3. พวกเขา มีความยุง่ ยาก-ลำบาก-ปัญหา อะไรบ้าง ในการนำสิง่ ทีเ่ ราผลิต
ไปใช้งาน
4. พวกเขา มีความคาดหวังหรือความต้องการ ให้สง่ิ ทีเ่ ราผลิตมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่างไรบ้าง
5. คุณลักษณะอืน่ ๆของผลผลิตของเราทีจ่ ะเป็นประโยชน์หรือมีคณ
ุ ค่าต่อ
พวกเขา มีหรือไม่ คืออะไร
6. เรารู้ได้อย่างไรว่าผลผลิตจากการทำงานของเรานั้นใช้งานได้ดีหรือไม่
มีมาตรฐานหรือเกณฑ์อย่างไรทีใ่ ช้ในการตัดสินว่าผลผลิตนัน้ ดีหรือเลว
มาตรฐานเหล่านัน้ ถูกกำหนดขึน้ มาอย่างไร อ้างอิงหลักการอย่างไร ลูก
ค้ามีสว่ นร่วมกำหนดหรือไม่
7. อะไรจะเกิดขึน้ ตามมา ถ้าผลผลิตของเรานัน้ ไม่ถกู ต้องตามมาตรฐาน
ทีก่ ำหนด
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8. ความผิดพลาดบกพร่องของผลผลิตนั้นมีผลกระทบต่อลูกค้าแต่ละคน
อย่างไร
9. ถ้าหน่วยงานของเราหยุดผลิต (หยุดทำงานตามกระบวนการนี)้ จะเกิด
ผลกระทบอะไร
โดยการค้นหาความต้องการของลูกค้าตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น จะพบ
ว่า กระบวนการเรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กบั ลูก
ค้า มีลกู ค้าและความต้องการของลูกค้าดังต่อไปนี้
ผูท้ ซ่ี อ้ื สินค้าของบริษทั ไปใช้ (ต้องการได้สนิ ค้าทีเ่ หมาะกับการนำไปใช้งาน
ให้มากทีส่ ดุ ในราคาทีเ่ หมาะสม ส่งมอบตามทีก่ ำหนด), ฝ่ายผลิต (ต้องการได้ขอ้
มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ไปใช้ทำตัวอย่างสินค้า วางแผนวัตถุดบิ วางแผนการ
ผลิต), ฝ่ายการตลาด (ต้องการได้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นยำ ไปใช้วางแผนสินค้าใหม่ จัดทำ
เอกสารอธิบายข้อมูลสินค้า), ผู้บริหารระดับสูง (ต้องการได้ข้อมูลที่รอบด้าน ตรง
ตามความเป็นจริง ปริมาณมากพอ ไปใช้วางแผนกลยุทธ์เพือ่ สร้างความเจริญเติบ
โตและความยั่งยืนให้แก่บริษัท), ฝ่ายพัฒนาบุคลากร (ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานขาย ไปวางแผนและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ให้แก่พนักงานขาย) เป็นต้น
นำความต้องการส่วนที่เป็น ผลลัพธ์ที่อยู่ปลายกระบวนการ มาเขียน
เป็น หัวข้อคุณภาพ และ ดัชนีวดั คุณภาพของกระบวนการ
นำความต้องการส่วนที่เป็น ข้อกำหนดของการปฏิบัติงานภายใน
กระบวนการ มาออกแบบเป็น วิธีปฏิบัติ (Quality Work Instruction) แบบ
ฟอร์มทำงาน (Quality Work Form) และ หัวข้อที่จะต้องควบคุม (Quality
Control Item) ภายในกระบวนการ ซึง่ จะกล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทที่ 3
สรุปได้วา่ กระบวนการเรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้าและสร้างสัมพันธ์
กับลูกค้า นี้ มี หัวข้อคุณภาพ 5 หัวข้อ และ ดัชนีวดั คุณภาพ สำหรับแต่ละหัวข้อ
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คุณภาพ ดังแสดงในรูป 2.1 ซึง่ ใช้ได้ดกี บั กรณีของบริษทั ทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม
ทัง้ 3 บริษทั และ ผูเ้ ขียนคิดว่าน่าจะใช้ได้ดกี บั บริษทั ทัว่ ๆ ไปด้วย
รูป 2.1 คุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
หัวขอคุณภาพ
1. รับรูความคาดหวังและความตองการ
ในอนาคตของลูกคาไดครบถวน

ดัชนีวดั คุณภาพ/สูตรคํานวณ, [หนวยนับ]
รายการสินคาที่จะซื้อในอนาคตของลูกคาที่เรารับรู ตอ
รายการสินคาที่จะซื้อทั้งหมดของลูกคา (แจกแจงตาม
ลูกคาแตละราย), [%]
หรือ
ยอดซื้อในอนาคตของลูกคาที่เรารับรู ตอ ยอดซื้อ
ทั้งหมดของลูกคา (แจกแจงตามลูกคาแตละราย), [%]

2. ตอบสนองความตองการของลูกคาได
ดีกวาคูแ ขง

ยอดซื้อจริง ตอ ยอดซื้อในอนาคตของลูกคาที่เรารับรู
(แจกแจงเปนรายๆ), [%]

3. เปนหุนสวนทางธุรกิจที่ลูกคาชื่นชอบ

ยอดซื้อจากเรา ตอ ยอดซื้อทั้งหมดของลูกคา (แจกแจง
เปนรายๆ จากฐานสินคาประเภทเดียวกัน), [%]

4. สรางคุณคาใหแกลูกคาไดมาก

มูลคาที่สรางขึ้น ตอ ราคาขาย, [%]

5. คนพบลูกคาไดมากและรักษาลูกคาไว จํานวนลูกคาที่มีการซื้อตอเนื่อง ตอ จน.ลูกคาในตลาด
ไดยาวนาน
ทัง้ หมด, [%]

อนึง่ เมือ่ พิจารณาให้ดแี ล้ว จะเห็นว่า หากกระบวนการนี้ ก่อให้เกิดประสิทธิ
ผลตามดัชนีวดั คุณภาพข้างต้นได้ดแี ล้ว ย่อมส่งผลให้บริษทั มีผลประกอบการทาง
การเงินทีด่ ที ง้ั 3 ด้าน ได้แก่
1) ส่วนแบ่งซื้อจากเราของลูกค้าแต่ละรายเพิ่มขึ้น (ดัชนีวัดคุณภาพตัว
ที่ 3.) ด้วยความสามารถเรียนรูแ้ ละสนองตอบความต้องการของ ลูก
ค้าได้ดกี ว่าคูแ่ ข่ง
2) อัตรากำไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้น ด้วยความสามารถสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้าได้มากทีส่ ดุ (ดัชนีวดั คุณภาพตัวที่ 4.)
3) ยอดขายเพิ่มขึ้นตามฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น (ดัชนีวัดคุณภาพตัวที่ 5.)
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กระบวนการทีด่ ี ที่ได้รับการออกแบบให้มปี ระสิทธิภาพ และนำไปปฏิบัติ
ภายใต้การควบคุมทีด่ ี จนอยูใ่ นสภาวะเสถียรแล้ว จะมีคณ
ุ สมบัตทิ ส่ี ำคัญ 2 ประการ
คือ
(ก) จะต้องส่งมอบผลของการทำงานที่มีคุณภาพหรือมีคุณค่าสูงสุดต่อ
ผูท้ น่ี ำผลงานนัน้ ไปใช้ (ซึง่ อาจเป็น ลูกค้า เพือ่ นร่วมงานทีอ่ ยูก่ ระบวน
การถัดไป ลูกน้อง เจ้านาย บริษทั ฯลฯ)
(ข) เราสามารถทำนายระดับคุณภาพของผลการทำงานนัน้ ได้ดว้ ยความ
แม่นยำระดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ยตรงตามที่คาดหวังและมีความเบี่ยงเบน
ในขอบเขตทีแ่ น่นอน)
ทัง้ นี้ เป็นไปตาม หลักอริยสัจ ตามทีก่ ล่าวมาแล้วในหัวข้อ 1.1
ในการออกแบบกระบวนการ (ซึง่ ก็คอื การวางแผน การทำงานที่ทำเป็น
ประจำนั่นเอง) ในระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี เครื่องมือ ที่ช่วยให้เรา
สามารถแปร หลักอริยสัจ ไปเป็นการปฏิบตั จิ ริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ นั้นเรียกว่า "ตารางวางแผนคุณภาพของกระบวนการ
(Process Quality Planning Matrix: PQPM)" ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสำหรับใช้ในการ
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
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วิเคราะห์และเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วนและรัดกุม ระหว่าง ผล ของ
การทำงานทีพ่ งึ ประสงค์ กับ เหตุ ซึง่ ได้แก่ ขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั งิ านในกระบวน
การทีผ่ ลิตผลงานนัน้
รูป 2.2 เป็นตัวอย่างของ "ตารางวางแผนคุณภาพของกระบวนการเรียน
รูค้ วามต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า" ซึง่ มีองค์ประกอบที่
สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่
(ก) ส่วนบนของตาราง เป็น "หัวข้อคุณภาพ" หรือ ผล ของการทำงานที่
พึงประสงค์ ตามทีก่ ล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1
(ข) สดมภ์ดา้ นซ้ายของตาราง เป็น เหตุ หรือ วิธกี ารปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอน
ต่างๆที่จะต้องกระทำตลอดกระบวนการนี้ เพื่อให้บรรลุผลของการ
ทำงานที่พึงประสงค์นั้น (สำหรับผังกระบวนการจะแสดงในรูป 2.3
และ วิธกี ารปฏิบตั งิ านจะอธิบายในบทที่ 3 ต่อไป)
(ค) ส่วนกลางของตาราง เป็น เครื่องหมายที่แสดงระดับความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์แต่ละข้อกับวิธกี ารปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอน
ต่างๆ โดยมีความหมายดังนี้
" " = มาก/โดยตรง/ขาดไมได
" " = ปานกลาง/สนับสนุนกัน/ส่งเสริมให้เกิดผลดียง่ิ ขึน้
"U" = น้อย/โดยทางอ้อม
ในการเขียน ตารางวางแผนคุณภาพของกระบวนการ จะตั้งคำถามว่า
เพื่อที่จะบรรลุผลการทำงานตาม หัวข้อคุณภาพแต่ละข้อ นั้น จะต้องทำอะไร
อย่างไร ในขัน้ ตอนไหนบ้าง?
จะขออธิบายตัวอย่าง กรณีที่ต้องการจะบรรลุผลการทำงานในเรื่อง
"รับรู้ความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้ครบถ้วน" (หัวข้อคุณภาพที่ 1)
จำเป็นต้องมีการปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนต่างๆดังนี้
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1. (ในขัน้ ตอน QWI-Mkt-03: ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของลูกค้า)
ต้องศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกระบวนการและขัน้ ตอนการทำงานของ
ลูกค้า นับจากการวางแผนสินค้าใหม่ ออกแบบ กำหนดสเปกวัตถุดบิ จัดหาผูส้ ง่ มอบ
จัดซือ้ วัตถุดบิ จนถึง การผลิต และ ส่งมอบ รวมทั้งต้องรูว้ า่ บุคลากรของลูกค้าผูใ้ ด
เป็นผูม้ อี ำนาจตัดสินใจในแต่ละขัน้ ตอนเหล่านัน้
2. (ในขัน้ ตอน QWI-Mkt-07: เข้าพบและสนทนากับลูกค้า)
(ก) ต้องสอบถามผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการวางแผนสินค้าใหม่ ถึง รายการและ
ปริมาณสินค้าใหม่ที่ลูกค้าจะออกตัวใน 3~18 เดือนข้างหน้า เพื่อนำมาค้นหาว่า
ลูกค้าต้องการวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบหรือสินค้าทีเ่ ราจะขายอะไรบ้าง แต่ละราย
การถูกนำไปใช้อย่างไร มีประโยชน์ใช้สอยต่อลูกค้าอย่างไร มีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร
และ
(ข) ต้องสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของลูกค้าว่า ต้องการ
นวัตกรรมใหม่ๆอย่างไรหรือไม่ มีขอ้ กำหนดอย่างไร พร้อมทัง้ นำเสนอนวัตกรรมใหม่
ของเราทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านัน้ ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้
(ค) ต้องสอบถามฝ่ายวางแผนการผลิตของลูกค้า เกีย่ วกับวิธกี ารวางแผน
ความต้องการใช้วตั ถุดิบ ปริมาณและกำหนดเวลาทีจ่ ะใช้วตั ถุดบิ เพือ่ นำมาใช้วาง
แผนการผลิตและส่งมอบของเรา เช่น ในกรณีที่เรากับลูกค้าตกลงให้มีการสั่งซื้อ
และส่งมอบแบบ Just-In-Time (แจ้งปริมาณทีต่ อ้ งการใช้เป็นรายวัน) เราก็รบั แผน
ความต้องการของลูกค้ามาจัดทำแผนการผลิตและส่งมอบเป็นรายวันให้สอดคล้อง
กัน และ
(ง) ต้องสอบถามผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ ว่ามีรายการและปริมาณวัตถุ
ดิบทีจ่ ะซือ้ ใน 1~12 สัปดาห์ขา้ งหน้าอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด รวมทัง้ รายการและ
ปริมาณสินค้าทีจ่ ะซือ้ จากคูแ่ ข่งด้วย เป็นต้น
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กรณีทต่ี อ้ งการจะบรรลุผลการทำงานตาม หัวข้อคุณภาพ ข้อที่ 2, 3, 4,
5 ก็จะใช้วธิ กี ารคิดและวิเคราะห์ในทำนองเดียวกันกับทีก่ ล่าวข้างต้น ซึง่ จะอธิบาย
รายละเอียดต่อไปในบทที่ 3
รูป 2.2 ตารางวางแผนคุณภาพของกระบวนการเรียนรูค วามตองการของลูกคาฯ
1.

2.

3.
เปน
ความ หุนสวน
ตองการ ทางธุรกิจ
ของลูกคา ที่ลูกคา
ไดดกี วา ชื่นชอบ
คูแขง

หัวขอคุณภาพ รับรูความ ตอบสนอง

ขัน้ ตอนปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ

ตองการ
ใน
อนาคต
ของลูกคา
ไดครบถวน

4.
สราง
คุณคา
ใหแก
ลูกคา
ไดมาก

5.
คนพบ
ลูกคา
ไดมาก
และรักษา
ลูกคาไวได
ยาวนาน

QWI-Mkt-01 หารายชื่อลูกคาใหมที่เปนเปาหมาย
ระบุตลาดเปาหมายและหารายชื่อลูกคาเปาหมาย
มอบหมายให พข.ที่มีความถนัดในธุรกิจของลูกคา
QWI-Mkt-02 รับความตองการของลูกคาใหมที่ติดตอเขามา
ขอมูลครบถวนตาม QWF-Mkt-002 (Specsheet)
QWI-Mkt-03 ศึกษาขอมูลเบื้องตนของลูกคา
สอบถามและวิเคราะหลักษณะธุรกิจของลูกคาตามเช็คลิสท QWI-xx
วิเคราะหและเขาใจกระบวนการของลูกคา
กําหนดชื่อผูติดตอในขั้นตอนตางๆ
วิเคราะหความตองการเบื้องตนเพือ่ เลือกสินคาและกลยุทธที่เหมาะสม
กําหนดวาเปนลูกคาเปาหมายหรือไม
QWI-Mkt-04 ลงทะเบียนลูกคาใหม
ตามแบบฟอรม customer datasheet และคูมือ CMI
QWI-Mkt-05 เลือกสินคาและกลยุทธที่จะนําเสนอขาย
เริ่มจากสินคาที่มีคุณคาตอลูกคามากที่สุดและเหนือกวาคูแ ขง
QWI-Mkt-06 นัดลูกคาและจัดทําแผนการเยี่ยมลูกคา
ครอบคลุมลูกคาทุกรายที่รับผิดชอบดูแลอยู
QWI-Mkt-07 เขาพบและสนทนากับบุคลากรของลูกคา
ขั้นตอนวางแผนสินคาใหม (ของลูกคา)
(ถามถึงรายการและปริมาณสินคาใหม 3~18 เดือนขางหนา)
(วิเคราะหความตองการนวัตกรรมใหมและขอกําหนดที่สําคัญ)
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รูป 2.2(ตอ) ตารางวางแผนคุณภาพของกระบวนการเรียนรูความตองการของลูกคาฯ
1.

2.

3.
เปน
ความ หุนสวน
ตองการ ทางธุรกิจ
ของลูกคา ที่ลูกคา
ไดดกี วา ชื่นชอบ
คูแขง

หัวขอคุณภาพ รับรูความ ตอบสนอง

ขัน้ ตอนปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ

ตองการ
ใน
อนาคต
ของลูกคา
ไดครบถวน

4.
สราง
คุณคา
ใหแก
ลูกคา
ไดมาก

5.
คนพบ
ลูกคา
ไดมาก
และรักษา
ลูกคาไวได
ยาวนาน

ขั้นตอนออกแบบสินคาใหม (ของลูกคา)
(ถามถึงความตองการนวัตกรรมใหมและขอกําหนดที่สําคัญ)
(คนใหพบวานวัตกรรมของเราสรางคุณคาใหแกลูกคาไดอยางไร)
(คัดเลือกและนําเสนอนวัตกรรมใหมที่สรางคุณคาใหแกลูกคาไดมากที่สุด)
ขั้นตอนกําหนดสเปก (ของลูกคา)
(รวมกําหนดกับลูกคา)
ขั้นตอนจัดหาผูสงมอบ (ของลูกคา)
(ถามถึงขอกําหนดที่สําคัญและปจจัยตัดสินใจซื้อของลูกคา)
(ชวงเวลาที่ตองการใชสินคาของเรา)
ขั้นตอนวางแผนการผลิต (ของลูกคา)
(รับแผนความตองการใชวัตถุดิบ (สินคาของเรา) เปนรายวันลวงหนา)
ขั้นตอนจัดซื้อ (ของลูกคา)
(ถามถึงรายการและปริมาณวัตถุดบิ ที่จะซื้อ 1~12 สัปดาหขางหนา)
(ถามถึงรายการและปริมาณวัตถุดบิ ที่จะซื้อจากคูแ ขง)
(ถามถึงปจจัยตัดสินใจซื้อของลูกคา)
ขั้นตอนการผลิต (ของลูกคา)
(ถามถึงปญหาในการนําสินคาของเราและของคูแขงไปใช)
ตอบขอสงสัยของลูกคา
(ตามผัง Decision Programming)
นัดครั้งตอไป
(ตามขั้นตอนของลูกคาและตามที่ลูกคาสะดวก)
QWI-Mkt-08 กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่จะขายใหได
เลือกใชกลยุทธใหเหมาะกับปจจัยตัดสินใจซื้อ
กําหนดราคาตามคุณประโยชนที่คาดวาลูกคาจะไดรับ
วางแผนติดตามจนกกวาจะปดการขายได (ตาราง CMI)
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รูป 2.2(ตอ) ตารางวางแผนคุณภาพของกระบวนการเรียนรูความตองการของลูกคาฯ
หัวขอคุณภาพ

ขัน้ ตอนปฏิบัติ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการควบคุมคุณภาพ

1.
รับรูค วาม
ตองการ
ใน
อนาคต
ของลูกคา
ไดครบถวน

2.
ตอบสนอง
ความ
ตองการ
ของลูกคา
ไดดีกวา
คูแขง

3.
เปน
หุน สวน
ทางธุรกิจ
ที่ลูกคา
ชื่นชอบ

4.
สราง
คุณคา
ใหแก
ลูกคา
ไดมาก

5.
คนพบ
ลูกคา
ไดมาก
และรักษา
ลูกคาไวได
ยาวนาน

QWI-Mkt-09 ประชุมประจํา สัปดาหเพื่อชี้แนะกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
คิดคนกลยุทธเพื่อเพิ่มโอกาสทีจ่ ะปดการขายไดสําเร็จ
(หัวหนาและเพื่อนรวมงานแลกเปลีย่ นประสบการณและความรูก ัน)
รายงานผลการไปพบลูกคาในรอบสัปดาหที่ผานมา
(กําหนดมาตรการปองกันปญหาเกิดซ้ํา โดยปรับปรุงกระบวนการของเรา)
ประเมินยอดซื้อในอนาคต 1~3 เดือน ของลูกคาที่ พข.รับรู
(ประเมินสวนแบงซื้อจากเราและกําหนดกลยุทธทจี่ ะเพิ่มสวนแบงฯ)
(กําหนดเข็มมุงปรับปรุงคุณภาพของสินคาและความสามารถของบริษัท)
QWI-Mkt-10 ประเมินและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานขาย
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บทที่ 2 กระบวนการ

กระบวนการและขัน้ ตอนปฏิบต
ั ิ
เมือ่ ได้คำตอบ ว่า จะต้องทำอะไร อย่างไร ในขัน้ ตอนไหนบ้าง เพือ่ ที่
จะบรรลุผลของการทำงานตาม หัวข้อคุณภาพ ครบทัง้ 5 ข้อแล้ว ก็นำผลของการ
คิดและวิเคราะห์นน้ั มาเขียนเป็น "ผังกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (Quality
Work Procedure: QWP)" ทีแ่ สดง ขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านต่างๆตามลำดับ พร้อมทัง้
ระบุวา่ ใครเป็นผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั ใิ นแต่ละขัน้ ตอนเหล่านัน้ และ มีขอ้ มูลหรือเอกสาร
หรือมาตรฐานอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั นิ น้ั ๆ พร้อมทัง้ โยงเส้นตามลำดับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผลของการทำงานในขั้นตอนหนึ่งๆ ถูกส่งต่อและ
นำไปใช้ในขัน้ ตอนต่อไป ขัน้ ตอนใดบ้าง
รูป 2.3 แสดงผลลัพธ์ทไ่ี ด้จาก การเขียนผังกระบวนการปฏิบตั งิ าน สำหรับ
กระบวนการเรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า ตามวิธี
การทีไ่ ด้อธิบายข้างต้น
ส่วน จะต้องทำอย่างไร หรือ รายละเอียดเกีย่ วกับ "วิธปี ฏิบตั งิ าน (Quality
Work Instruction: QWI)" และ "แบบฟอร์มทำงานหรือหน้าต่างซอฟท์แวร์
(Quality Work Form: QWF)" ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนตลอดกระบวน
การดังกล่าว ซึง่ สะท้อนว่า "ทำอย่างไร" นัน้ จะอธิบายต่อไปในบทที่ 3

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

-49-

2.3 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติ
รูป 2.3 กระบวนการเรียนรูค
 วามตองการของลูกคาและสรางสัมพันธกับลูกคา
(ผสมผสานกรณีของ บริษัทผูผลิตยา ชิ้นสวนประดับเครื่องนุงหม และ ชิ้นสวนอุตสาหกรรม)
ผูบริหาร

ลูกคา
แพทย

พยาบาล

ลูกคาใหม มีความ
ตองการ ติดตอเขามาเอง

ตัวแทนขาย
(พนักงานขาย)

หัวหนาทีม/
ผูจัดการขาย

หารายชื่อลูกคาใหม
ในพื้นที่ QWI-01

หารายชื่อลูกคา
ใหม QWI-01

รับความ
ตองการ

ขอมูลและเอกสารทีเ่ กี่ยวของ

CMI

่ สารการตลาด
QWP: สือ
QWI-01:การหาลูกคาใหม

มอบหมายให
พข.ในพื้นที่

ศึกษาขอมูล
เบื้องตนของลูกคา
Yes

No

prospect?

รับทราบ
Customer
Datasheet

กระบวน
การ
ดาน
ลูกคา

END

ลงทะเบียนลูกคา
ใหมเขา CMI

New
Customer
Regist.

QWI-04:คูมือปฏิบัติงาน CMI

ฐานขอมูล
ลูกคา
Customer
Needs
Learning

เลือก สินคา/กลยุทธท่ี
จะขาย และ ว/ด/ป เขา
เยี่ยมครั้งแรก

ฐานขอมูล
สินคา

นัดลูกคาและจัดทํา
แผนการเยี่ยมลูกคา
ใหม/ปจจุบัน แผนการเยี่ยม
ติดตามผล

CMI

Card
พบลูกคา นําเสนอสินคาใหม, สงตัวอยางสินคา, หา
ขอมูลสินคาที่ลูกคาซื้อ/จะซื้อทัง้ หมด, ปจจัยตัดสินใจซื้อ
, ขอเสนอ, ตอบขอสงสัยของลูกคา, ตรวจนับปริมาณคง
คลัง, รับแผนสั่งซื้อ/รับคําสัง่ ซื้อ, นัดครั้งตอไป

Customer
-Product
Plan
ฐานขอมูล

CMI

กําหนดราคา กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการทีจ
่ ะขายให
ได (โดย พนง.ขาย)

QWI-07:การวิเคราะห คตก.
ตารางสรุป ประโยชนใชสอยคุณสมบัติดานคุณภาพรายการสินคา/นวัตกรรม

QWI-08:แนวทางกําหนด
กลยุทธการขาย
QWI-09:การประชุมตลาด-ผลิต

ประชุมประจําสัปดาหเพื่อชี้แนะแกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการทีจ
่ ะขายใหได

Spec.
Sheet

QWP: พัฒนาสินคาใหม

เสนอราคาและติดตามการสั่งซื้อ
ประเมิน competency ของลูกนอง
และจัดทําแผนพัฒนา
กําหนดเปายอดขาย (ลวงหนา
ป/ไตรมาส) ลูกคาแตละรายสินคาแตละรายการ

QWP: พัฒนาบุคลากร
Sale Forecast
by CustomerProduct

ฐานขอมูล
CMI

สรุปยอดขายลวงหนา (ไตรมาส)
ความตองการลูกคาและกลยุทธที่
จะเพิ่มสวนแบงซื้อจากเรา
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QWP: ทําตัวอยางให
ลูกคาพิจารณา

QWP: วางแผนและ
จัดซื้อวัตถุดิบ
QWP: วางแผนกลยุทธ
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คำถามท้ายบท
ในบริษทั ของท่านมี วิธกี ารอย่างไร ในการ
1) ค้นให้พบความคาดหวังและความต้องการในอนาคตของลูกค้า ได้อย่างครอบ
คลุมครบถ้วน?
2) ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ให้ได้ดกี ว่าคูแ่ ข่ง?
3) สร้างความเป็นหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีล่ กู ค้าชืน่ ชอบ?
4) สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้าได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้?
5) ค้นพบลูกค้าได้มากและรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนาน?
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