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หรับการเขยีนบทความครัง้นี ้ผูเ้ขยีนเขยีนขึน้จากความรูส้กึ
สงสยัใคร่รู้ว่าธรุกจินัน้ เริม่ต้นอย่างไร พฒันาการได้อย่างไร 

แล้วจะรูไ้ด้อย่างไรว่า ผลของการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์น้ัน จะมผีลตาม
ที่คิดหรือไม่ ประเด็นอะไรบ้างท่ีต้องคิดเพื่อท�าให้ธุรกิจอยู่รอด ช่วง
จังหวะอารมณ์ในการบริหารมีผลต่อการบริหารธุรกิจอย่างไรและ  
อื่นๆ อีกมากมายที่สงสัยใคร่รู้ แม้ว่าคนเป็นอาจารย์จะอ่านหนังสือ
มามากเพยีงใดกต็าม แต่หากขาดโอกาสสมัผสั หรอืเข้าไปมส่ีวนร่วม
กับหน้างาน ก็คงไม่มีทางเข้าใจถึงจังหวะอารมณ์ของสถานการณ์
นั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้แน่นอน ดังนั้น จึงคิดว่าน่าจะมี Tool บางอย่าง
มาช่วยในการท�าความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ผู้เขียนก็เลยหวนคิดถึงเกม 
Strategy ท่ีเคยเล่นสมัยเป็นนกัศกึษา อาจจะช่วยอธบิายปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่สงสัยได้บ้าง ดังนั้น จึงได้ลองหาเกมที่สร้างได้ละเอียดมาก
พอที่จะน�ามาหารูปแบบการพัฒนาของธุรกิจและได้ตัดสินใจเลือก
เกม Heroes V Tribes of the East (3D) เนื่องจากเจ้าของร้านเกม
บอกว่าเล่นยาก วิธีคิดของ Heroes ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์                 
มีความฉลาดมากขึ้น เล่นชนะได้ยาก 

เมื่อได้ลองเล่นก็พบว่า Heroes V มีความฉลาดขึ้นจริงๆ เมื่อ
เทียบกับ Heroes III ลักษณะของความฉลาดของ Heroes ที่ผู้เขียน
สังเกตพบ คือ 

1.  Heroes มีการแบ่งงานกันทำา: 

เวลาเล่นเกม หากช่างสังเกตสักหน่อยจะพบว่า Heroes ก็มี
การแบ่งงานกันท�า โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

● กลุม่แรก คอื กลุม่ทีท่�าหน้าทีห่าทรพัยากรป้อนเมอืง เพือ่
น�าไปใช้สร้างกองทัพและความเจริญของเมือง เปรียบเสมือนฝ่าย
สนับสนุนที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านการผลิตและงานการเงิน

● กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มนักรบท�าหน้าที่ขยายอาณาเขตและ
แย่งแหล่งทรัพยากร เปรียบเสมือนฝ่ายขายและการตลาดที่มีหน้าที่
หารายได้เข้าองค์กร 

หากพิจารณาลึกลงไปอีกจะพบว่า งานสองส่วนน้ีใช้ความ
สามารถของคนที่แตกต่างกัน หากธุรกิจที่เจ้าของคนเดียวท�าทั้งงาน
ส่วนตลาดและส่วนสนับสนุนก็ท�าให้เรารู้ได้เลยว่า องค์กรจะเติบโต
ช้ามากและโอกาสอยูร่อดย่อมต้องลดลง ผูเ้ขยีนจงึสรปุแนวคดิทีจ่ะ

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ดังน้ี คือ ธุรกิจต้องประกอบด้วยคนเก่ง
สองแบบ คนหนึ่งเก่งงานผลิตและเก่งเรื่องเงิน อีกคนต้องเก่งงาน
ขาย หากมี 2 องค์ประกอบนี้ก็ถือว่า เริ่มต้นถูกทาง

อ้างอิง

ขณะที่ผู้เขียนสรุปตามข้อความข้างบน ก็รู้สึกยังไม่มั่นใจว่า
สิ่งที่สรุปนั้นถูกต้องหรือไม่ จึงได้ท�าการค้นคว้าเพิ่มจากหนังสือเรื่อง
เศรษฐีสารภาพ ท�าได้ไง… 5 ปีมีเงินพันล้าน ผู้เขียน Masanori 
kanda จัดจ�าหน่ายโดย ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊ค ซึ่งหนังสือเล่ม
นี้ ก็เริ่มต้นธุรกิจจากคนเดียว คือ ทาคุ ตัวเองเก่งด้านผลิต พอใช้ได้
เรื่องการเงิน แต่เรื่องขายแล้วไม่ค่อยถนัด ท�าให้ธุรกิจเติบโตช้าและ
เมื่อมาพบกับ คามิซากิ ยอดนักขาย ธุรกิจก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด
และผู้เขียนยังนึกถึงอีกคน คือ เล่าปี่ ในยุคที่ยังขาดขงเบ้ง ชีวิตเดี๋ยว
ขึ้นเดี๋ยวลง ไม่มีหลักแหล่งเสียที แต่เมื่อได้ขงเบ้งมาอยู่ด้วย ไม่นาน
ก็สามารถยึดเสฉวนและลงหลักปักฐานได้ส�าเร็จ

2. Heroes มีการปรับบทบาทหน้าที่ให้

สอดคล้องกับทิศทางของบ้านเมือง 

ในเกมนั้นความเจริญของเมืองจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ช่วง คือ 

2.1 ช่วงต้นเกม: ความเจริญของเมืองจัดอยู่ในกลุ่ม “ด้อย
พฒันา” โดยทีส่ภาพบ้านเมอืงในตอนนี ้กองทพัอ่อนแอ เศรษฐกจิใน
เมอืงไม่ด ีซึง่เป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายของบ้านเมอืงเลย
ทีเดียว หากตัดสินใจเลือกการพัฒนาความเจริญของบ้านเมืองกับ
การพฒันากองทพั เพือ่ขยายอาณาเขตผิดพลาดก็จะท�าให้บ้านเมอืง
ล่มสลายอย่างง่ายดาย  ซึง่ผูเ้ขยีนพบว่า เผ่าพนัธุข์อง Heroes มส่ีวน
ส�าคญัต่อทศิทางการพฒันาของบ้านเมอืง เผ่าพนัธุท์ีช่อบการต่อสู ้ก็
จะท�าการพัฒนากองทัพและรุกรานศัตรูฝ่ายอื่นๆ อย่างรวดเร็ว ส่วน
เผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างเป็นผู้เจริญแล้วจะเน้นการสะสมกองก�าลังไว้เพื่อ
ป้องกันตนเอง มากกว่าจะรุกรานฝ่ายอื่น ดังนั้น กลุ่มหลังบ้านเมือง
เจรญิเรว็กว่า เนือ่งจากไม่ต้องสญูเสยีทองไปกบัการเกณฑ์ทหารออก
รบ ส�าหรับบทบาทของ Hero ในช่วงเวลานี้จะเป็นดังนี้

2.1.1 สัดส่วน Hero ที่ท�าหน้าที่หาทรัพยากร > Hero ที่มุ่ง

(ตอน 1)

เล่นเกมก็เรียนรู้ธุรกิจได้ ขอเพียงอุปมาอุปไมยเป็น

Simulation
ธุรกิจผ่านเกม Heroes V
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ขยายอาณาเขต โดยส่วนใหญ่จะเป็นอัตรา 2:1 ในช่วง 3-4 turn แรก 
แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็น 5:2 ดังนั้น Hero จึงเก็บทรัพยากร
ได้มากมายและรวดเร็วมาก หากเปรียบเทียบกับธุรกิจในช่วงเริ่มก่อ
ตัง้ เราจะพบว่าก�าลงัคนของเราจะหมดไปกบัการหาแหล่งเงนิทนุ การ
หาพนัธมติรและเมือ่เวลาผ่านไป เงินทุนเริม่มมีากขึน้ ก็เริม่เตรยีมการ
สร้างโรงงาน สร้างบริษัท คัดเลือกพนักงาน ท�าให้ช่วงแรกก�าลังคน
จงึมาหนกัทีฝ่่ายสนบัสนุนเป็นหลัก แต่ก็ยังมอีย่างน้อย 1 คนทีม่หีน้า
ท่ีอ่านทิศทางทางการตลาด เข้าพบลูกค้าที่คาดหวัง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการก�าหนดทิศทางการเตรียมองค์กรในอนาคต

2.1.2 Hero ทีม่บีทบาทหน้าทีข่ยายอาณาเขต จะเลอืกโจมตี 
Creature เพือ่แย่งทรัพยากรและถือว่าเป็นการเพิม่ประสบการณ์การ
รบไปในตัว Heroes เหล่านี้ จะไม่โจมตี Creature ที่ไม่มีทรัพยากร
ให้แย่งและยังไม่ได้บุกโจมตีฝ่ายอื่นๆ แต่จะเน้นการโจมตี Creature 
ทีเ่ฝ้าแหล่งทรัพยากรทีส่�าคญั ซึง่สมยัทีผู่เ้ขยีนท�างานเป็น Salesman 
ของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยที่บริษัทนี้ได้เปิดบริษัทลูกขึ้นมา บริษัทลูกที่
สร้างข้ึนมาไม่มีฐานลูกค้าเก่าเลย เจ้าของบริษัทได้ใช้วิธีการซื้อผู้
จดัการฝ่ายขายและการตลาดของบรษิทัคูแ่ข่งเข้ามาร่วมทมี โดยการ
ให้เงนิเดอืนทีส่งูมาก พร้อมสวสัดกิารหลายอย่าง หลังจากทีผู่จ้ดัการ
ฝ่ายขายฯ ได้เข้ามาท�างาน ก็เริ่มดึงลูกค้าเก่า ให้ค่อยๆ ย้ายฐานมา
ผลติสนิค้าท่ีบริษทัของเรา จนฝ่ายขายฯ ท�างานไม่ทนัเลยจ้างผูเ้ขยีน
มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการคนน้ีอีกคน จุดส�าคัญของเรื่องน้ี คือ ผู้จัดการ
ฝ่ายขายฯ จะไม่เสียเวลาในการหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากเวลามีจ�ากัด 
เจ้าของบริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายยอดขายและต้องเร่งหาเงินสด
เข้ามาเป็นน�้าเลี้ยงให้กับบริษัท หากมานั่งพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ารายใหม่ ผู้จัดการฝ่ายขายฯ คนนี้คงไม่สามารถอยู่ได้ 

2.1.3 Hero ท่ีท�าหน้าที่หาทรัพยากร ช่วงแรกจะมีกองทัพ
น้อย ไม่เพียงแต่ท�าหน้าที่เก็บทรัพยากรเท่านั้น ยังท�าหน้าที่ส�ารวจ
อาณาเขตของเมืองอย่างละเอียดจนรู้ว่า จุดใดเป็นช่องทางที่จะ

สามารถใช้เป็นเส้นทางโจมตีฝ่ายอื่นได้ จุดใดมีแหล่งทรัพยากรให้
สามารถตักตวงได้ฟรีๆ จากที่ผู้เขียนเล่าว่า บริษัทที่ผู้เขียนเคยท�างาน
เป็น Salesman เจ้าของได้ก�าหนดตัวเองเป็นผู้ทีห่าแหล่งเงินทนุ ตดัสนิ
ใจลงทุนในสิ่งต่างๆ ทั้งหมด แต่จุดที่ส�าคัญของประเด็นนี้ คือ เจ้าของ
ไม่ได้นิ่งนอนใจปล่อยให้ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด หาลูกค้าแต่
เพยีงคนเดียว เจ้าของบรษัิทได้ท�าการส�ารวจลูกค้าคาดหวังรายใหญ่ ที่
อยากได้และท�าการตดิต่อ เข้าพบลกูค้าเหล่านัน้ จนมแีนวโน้มว่าลกูค้า
สนใจในสินค้าของบริษัท เจ้าของจึงได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาดสานต่อ เพื่อให้มีค�าสั่งซื้อออกมาให้ได้โดยเร็ว 

        

ต่อฉบับหน้าอ่าน




