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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

เมื่อ

เรน ได้รับรู้ถึงเรื่องการแข่งขันในครั้งนี้ เขาจึงเริ่มต้น
คิดค้นวิธกี ารเพิม่ ยอดขาย ซึง่ เรนได้พบจุดทีน่ า่ สนใจบาง
อย่างเกี่ยวกับลูกค้าใหม่ที่เขาได้เพิ่มมา มักเกิดจากการที่ลูกค้าบอก
กับเรนให้ไปสอบถามเพื่อนบ้านหลังนั้นๆ เผื่อเขาจะรับหนังสือพิมพ์
ซึ่งเรนพบว่า จากค�ำแนะน�ำของลูกค้า เมื่อเรนไปติดต่อสอบถาม
ปรากฏว่า 3 ใน 5 ราย ยอมรับหนังสือพิมพ์กับเรนจริงๆ ซึ่งเป็นตัวเลข
ทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างมาก ดังนัน้ เรนจึงคิดว่า ถ้าเขาสอบถามลูกค้าว่า
“มีบ้านไหนบ้างที่ยังไม่รับหนังสือพิมพ์เดอะกาเซตต์ ?” เขาคิดว่า
เขาน่าจะได้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ มากเลยทีเดียว เมือ่ คิดได้ดงั นีแ้ ล้ว วันรุง่ ขึน้
เรน ก็ท�ำการทดลองสอบถามลูกค้า 5 ราย ได้รายชื่อลูกค้าในอนาคต
มาประมาณ 10 ราย พอตกบ่ายเรนก็ได้ไปสอบถามลูกค้าในอนาคต
เหล่านั้น โดยอ้างอิงชื่อลูกค้าของเรนเป็นผู้แนะน�ำมา ปรากฏว่า ทั้ง
10 รายไม่มีใครสนใจที่จะรับหนังสือพิมพ์กับเรนเลย
เรนสงสัยเป็นอย่างมาก มันเกิดอะไรขึ้น ท�ำไมประสิทธิภาพ
ถึงได้ลดลงอย่างมาก ทั้งๆ ที่เขาก็ท�ำแบบเดิม ด้วยความสงสัยเขาจึง
ได้ลองกลับไปถามลูกค้าเก่าที่เคยแนะน�ำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีว่า “เหตุ
ใด เขาจึงคิดว่าลูกค้าบ้านคุณ…น่าจะสนใจรับหนังสือพิมพ์ ?” ค�ำตอบ
ที่เรนได้รับ มันให้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ คือ
➢ ก้อเห็นคุณ…หัวเสียกับหนังสือพิมพ์ที่สภาพไม่สมบูรณ์
➢ ก้อได้คุยกัน คุณ… ก�ำลังบ่นที่เด็กส่งหนังสือพิมพ์มา
ส่งช้า
➢ ก้อเห็นคุณ… มาถามว่าที่บ้านรับหนังสือพิมพ์ของใคร
เป็นต้น
เมือ่ เรนได้รถู้ งึ สาเหตุทเี่ ป็นต้นก�ำเนิดความส�ำเร็จของเขาแล้ว
เรนจึ ง ได้ เ ปลี่ ย นค� ำ ถามใหม่ ที่ จ ะสอบถามจากลู ก ค้ า ของเขาว่ า
“คุ ณ ….มี เ พื่ อ นบ้ า นแถวนี้ หลั ง ไหนที่ ไ ม่ ค ่ อ ยพอใจการส่ ง
หนังสือพิมพ์ของส�ำนักพิมพ์อนื่ ๆ ไหมครับ ?” และในเวลาต่อมา วิธี
การนี้ของเรน ก็เป็น 1 ในวิธีการเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนเป็น 1 ในความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล

และแล้วก็มาถึงวันทีเ่ ริม่ ต้นการแข่งขัน เรนจึงได้ใช้วธิ กี ารเพิม่
ยอดขายด้วยการอ้างอิงชื่อจากลูกค้า แต่เมื่อท�ำไปได้สักระยะหนึ่ง
เนือ่ งจากฐานลูกค้ามีไม่มาก ดังนัน้ การเพิม่ ลูกค้าใหม่จงึ น้อยลงๆ เรน
จึงเริ่มออกส�ำรวจเส้นทางต่างๆ เพื่อจะค้นหาโอกาสในการเพิ่มยอด
ขาย เขาออกส�ำรวจเป็นเวลาหลายวัน จนเช้าวันหนึ่งเขารู้สึกเหนื่อย
และกระหายน�้ำมาก จึงเดินเข้าไปซื้อโค้กที่ร้าน ปาปาดูปูลูส ที่มีคุณ
นายป็อปส์ เป็นเจ้าของ เมื่อเขาก�ำลังดื่มโค้กอยู่ เขาก็สังเกตเห็นคน
เดินเข้ามาทีก่ ล่องหนังสือพิมพ์เดอะกาเซตต์ แล้วก็บน่ ว่า “ส�ำนักพิมพ์
ไม่รจู้ กั เพิม่ หนังสือพิมพ์หรือไง เมือ่ บ่นเสร็จก็เดินออกไป” หรือบางคน
ก็เปลี่ยนไปซื้อฉบับอื่นแทน
เมื่อเรนเห็นอย่างนี้จึงได้พูดคุยกับคุณนายป็อปให้สังเกตว่า
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เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาแล้วไม่มีหนังสือพิมพ์ หลายคนจะเดินออกจาก
ร้านไป ส่วนคนที่ได้หนังสือพิมพ์ ก็จะเดินมาสั่งกาแฟแล้วก็นั่งดื่ม
กาแฟพร้อมๆ กับอ่านหนังสือพิมพ์ ดังนั้นเรนจึงยื่นข้อเสนอกับ
คุณนายป็อปว่า “เขาขอมายืนขายหนังสือพิมพ์หลังจากทีห่ นังสือพิมพ์
ในกล่องหนังสือพิมพ์เดอะกาเซตต์หมดลงเป็นเวลา 2 อาทิตย์ ซึ่ง
คุณนายป็อปแย้งว่า “ทางร้านได้ค่าขายหนังสือพิมพ์จากส�ำนักพิมพ์
ดังนั้น เรนมาฉวยโอกาสขายเฉยๆ ไม่ได้” เรนจึงโต้แย้งว่า “คุณนาย
ป็อป ได้รายได้เพิ่มจากค่าวางกล่องหนังสือพิมพ์ แต่ไม่ได้รายได้จาก
ยอดขายหนังสือพิมพ์ ดังนั้น หากให้เขามาขายสัก 2 อาทิตย์ เพื่อให้
รู้ยอดขายที่แน่นอน แล้วคุณนายค่อยท�ำการติดต่อเดอะกาเซตต์ให้
มาลงกล่องหนังสือพิมพ์เพิม่ เพือ่ จะได้เป็นการเพิม่ รายได้จากการวาง
กล่ อ งเพิ่ ม ” ซึ่ ง หลั ง จากพู ด คุ ย ตกลงกั น ได้ แ ล้ ว เรนก็ ม าขาย
หนังสือพิมพ์จนครบ 2 สัปดาห์ และเป็นไปตามความคาดหมาย ด้วย
วิธีนี้เรนจึงกลายเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน ได้รางวัล 100 เหรียญ

แต่เวอร์นได้บอกกับเรนว่า วิธีการเพิ่มกล่องวางหนังสือพิมพ์ แม้จะ
ท�ำให้ยอดขายของส�ำนักพิมพ์เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน ดังนั้น หากเลือกใช้วิธีการให้คนขับส่งหนังสือพิมพ์คอยเติม
หนังสือตามกล่อง ก็จะช่วยลดต้นทุนการวางกล่องลงได้ดว้ ย และเมือ่
เรนเขียนเสนอไปตามทีเ่ วอร์นบอก ความคิดดังกล่าวก็ได้รบั การอนุมตั ิ
ให้เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเพิม่ ยอดขายด้วย ดังนัน้ เรนจึงจะได้
รับรางวัลพิเศษเพิ่มอีก 25 เหรียญ แต่ครั้งนี้เรน มองว่า ความคิดนี้
ไม่ได้เกิดจากเขาเป็นคนคิด คนทีค่ ดิ คือ เวอร์น ดังนัน้ เวอร์น จึงควรได้
รับรางวัล เรนจึงแจ้งไปยัง มิสเตอร์ ดีไมเคิลส์ แต่ก็ถูกค้านว่า เงิน
รางวัลให้เฉพาะเด็กส่งหนังสือพิมพ์ แต่เรนก็ยังดึงดันว่า เวอร์น คือ
สมาชิกคนหนึ่งของทุกทีม ดังนั้น หากขาดความร่วมมือจากเวอร์น
พวกเราทุกคนก็คงท�ำงานได้อย่างยากล�ำบากขึ้น ดังนั้น เวอร์นจึง
สมควรเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัล เมือ่ เรนยืนกรานเช่นนัน้ มิสเตอร์ ดีไมเคิลส์
จึงยอมจ�ำนน TPA
news

ข้อคิด/ข้อสังเกต
ส�ำหรับเนื้อหาในส่วนนี้ ส่วนใหญ่จะสะท้อนวิธีการหาลูกค้าใหม่ของเรน ซึ่งเนื้อหาในช่วงต้น จะใช้วิธีการอ้างอิงลูกค้า จะพบว่า
ประสิทธิภาพของความส�ำเร็จไม่ใช่ การอ้างชื่อลูกค้าที่อ้างอิง แต่ความส�ำเร็จอยู่ที่ลูกค้าที่อ้างอิงรู้ถึงความต้องการหรือความไม่พึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของคนใกล้ตัว เมื่อเราสอบถามด้วยค�ำถามที่ถูกต้อง ประสิทธิภาพในการปิดการขายก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเอง และเนื้อหา
ในช่วงท้ายจะเกี่ยวกับการใช้พันธมิตรช่วยในการด�ำเนินงาน โดยเน้นกลยุทธ์แบบ Win –Win ซึ่งทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะ แต่หากจะถามว่าแล้วมัน
เกี่ยวกับการบริหารโครงการอย่างไรนั้น ซึ่งหากย้อนกลับไปที่รูป WBS ที่แสดงขอบเขตงาน จะพบว่า รูป WBS จะยังขาดวิธีการปฏิบัติงาน
หรือแนวทางในการด�ำเนินการ ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การโครงการทีจ่ ะต้องก�ำหนดรายละเอียดเหล่านัน้ เพือ่ ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถด�ำเนิน
การได้ตามเป้าหมาย และในตอนท้ายสุดยังได้สะท้อนให้เห็นภาวะผูน้ ำ� ของเรน ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีผ่ จู้ ดั การโครงการควรแสดงต่อทีมงานด้วย
ความเคารพ ให้เกียรติ และไม่เอาเปรียบต่อทีมงาน

June 2015 No. 222
●

