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ยุทธ์ทางด้านการตลาดที่ล้มเหลวมักจะเป็นกลยุทธ์การ
ตลาดที่ท�ำอะไรแบบเดิมๆ และไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเดียทางด้านการตลาดเดิมๆ กระบวนการคิด
ทางด้านการตลาดเดิมๆ คิด พูด และท�ำแบบเดิมๆ ฉะนั้น ถึงแม้ว่า
องค์การธุรกิจหรือกลยุทธ์ทางด้านการตลาดขององค์กรของเราจะไม่
เปลีย่ นแปลงแต่ทกุ วันนี้ โลกของเราเปลีย่ น ลูกค้าของเราเปลีย่ น และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จงกล้าเสี่ยง และลองท�ำสิ่งใหม่ๆ ถ้าท่านต้องการประสบ
ความส�ำเร็จ และเป็นผู้ชนะ มีบริษัทยักษ์ใหญ่ในอดีตเคยประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป โลกเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง แต่บริษทั ยังคงติดภาพกับความส�ำเร็จในอดีต
จึงท�ำให้เป็นผู้พ่ายแพ้ในที่สุด เช่น
● ธุรกิจฟิล์ม สมัยอดีต ฟิล์มสีโกดัก และฟูจิฟิล์ม โด่งดัง
มาก เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจภาพถ่าย แต่เมือ่ โลกเปลีย่ น ฟิลม์ โกดักไม่ยอม
เปลี่ยน จึงต้องล้มละลาย และสิ้นชื่อไปจากวงการตลาดไป ส่วนฟูจิ
ฟิล์ม ยังมีการปรับตัวอยู่บ้าง ถึงแม้จะช้ากว่าคู่แข่งแต่ก็สามารถอยู่
ในวงการต่อไปได้ แต่ก็สูญเสียการเป็นผู้น�ำ และส่วนแบ่งทางการ
ตลาดให้กับคู่แข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย
จงกล้าเสีย่ ง และลองท�ำสิง่ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา เพราะถ้าเรา
ไม่ยอมเปลี่ยน ในอนาคตโลกก็จะบังคับให้เราเปลี่ยน
● ในอดีตพวกเรามักได้ยน
ิ ค�ำว่า “ปลาใหญ่กนิ ปลาเล็ก” แต่
โลกของการแข่งขันในยุคนี้ เราต้องให้ความส�ำคัญกับความรวดเร็ว
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ต่อการเปลีย่ นแปลงจึงอาจกล่าวได้วา่ “ปลาเล็กสามารถเอาชนะปลา
ขนาดใหญ่ได้ด้วยความเร็ว” เรามักจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
หรือเปรียบเทียบได้กับปลาตัวใหญ่มักจะเคลื่อนไหวช้า ตัดสินใจช้า
หรือไม่ท�ำอะไรที่ไม่รวดเร็ว และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้อย่างช้าๆ แต่ตรงกันข้ามกับ
องค์การธุรกิจขนาดเล็กหรือปลาตัวเล็ก ทีส่ ามารถเคลือ่ นไหวได้อย่าง
รวดเร็ว ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสนองตอบอย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกของการแข่งขัน
ดังนั้นคนที่ประสบความส�ำเร็จทางด้านการตลาด เขามักจะ
เริ่มต้นจากความกล้าก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งความกล้าในที่นี้มีหลาย
ประการที่คนที่ต้องการความประสบความส�ำเร็จทางด้านการตลาด
จะต้องกล้าเริ่มต้น คือ
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1. Idea กล้าคิดดัดแปลงสินค้าหรือกล้าที่จะท�ำนวัตกรรม
ใหม่ๆ เกีย่ วกับตัวของสินค้า และบริการ คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จส่วน
ใหญ่จะเป็นคนที่กล้าคิด และคนที่ประสบความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มัก
จะคิดอะไรไม่เหมือนคนอืน่ เขาเหล่านัน้ จะกล้าคิดต่าง คิดแปลกจาก
คนทั่วไป เช่น
● สมัยอดีต รถยนต์สมัยแรกๆ มักใช้แกนเหล็กหมุนเวลาที่
จะสตาร์ทเครือ่ ง ไม่เหมือนกันปัจจุบนั ทีส่ ตาร์ทรถยนต์งา่ ยๆ ด้วยการ
ใช้มือหมุนกุญแจบิดสตาร์ท เช้าวันหนึ่ง นายชาร์ลส ได้ยืนสตาร์ท
รถยนต์ด้วยแกนเหล็กที่หน้าบ้าน แต่ปรากฏว่ากระบอกสูบไม่หมุน
นายชาร์ลส จึงออกแรงสะบัดแกนเหล็กเพื่อให้กระบอกสูบหมุน
ปรากฏว่า แกนเหล็กนัน้ ไปดีดใส่แขนของเขาจนหัก เขาลงไปนอนข้าง
ล่างกับพื้นด้วยความเจ็บปวด หลังจากนั้น เขาก็กล้าที่จากคิดแตก
ต่างจากคนอืน่ ๆ เขาคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้การสตาร์ทรถยนต์งา่ ยขึน้
เพราะหากเป็นเช่นนี้ อาจเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับเขากับคนอื่นๆ ได้
จึงเป็นที่มาของการสตาร์ทรถยนต์ ด้วยการใช้กุญแจบิดสตาร์ท นี่ก็
เพราะการกล้าคิดของ นายชาร์ลส จึงท�ำให้พวกเราได้สตาร์ทรถยนต์
ได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ ช่วยลดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการสตาร์ทรถยนต์อกี ด้วย
2. Imagine กล้าจินตนาการ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า
“จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู”้ คนปกติธรรมดาในยุคปัจจุบนั ได้เรียน
หนังสือกันเกือบทุกคน แต่ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตไม่ว่าการ
ท�ำงาน หน้าที่ สาเหตุหนึ่งเกิดจาก การขาดจินตนาการ คนปกติ
ธรรมดา มักจะท�ำอะไรเหมือนคนอื่นๆ ไม่กล้าที่จะลองจินตนาการ
ไม่กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาในชีวิต ฉะนั้น
นักการตลาดที่ต้องการประสบความส�ำเร็จจะต้องฝึกฝนเรื่องของ
จินตนาการ
3. Action กล้าลงมือท�ำ เมื่อมีความคิดแล้ว มีจินตนาการ
แล้ว แต่ขาดซึง่ การลงมือท�ำ สิง่ ต่างๆ ทีค่ ดิ ทีจ่ นิ ตนาการก็ไม่สามารถ
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ดังนั้นนักการตลาดที่ต้องการประสบความ
ส�ำเร็จ ต้องกล้าที่จะลงมือท�ำ ลงมือปฏิบัติ สิ่งต่างๆ จึงจะเกิดขึ้น
เหมือนดังที่เราคิด และเราจินตนาการเอาไว้
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4. Develop กล้าพัฒนา เมื่อลงมือท�ำไปแล้ว แน่นอนว่าจะ
ต้องเกิดการผิดพลาด บกพร่องในสิ่งที่เราท�ำ บุคคลที่ประสบความ
ส�ำเร็จทางด้านการตลาดต้องกล้าทีจ่ ะพัฒนา กล้าเปลีย่ นแปลง แผน
ต่างๆ ทีค่ ดิ ไว้ ทีจ่ นิ ตนาการไว้ เพือ่ ให้การท�ำงานนัน้ เกิดความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
5. Control กล้าที่จะควบคุม คนที่ประสบความส�ำเร็จส่วน
มากแล้ว มักจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเองอยู่เสมอ เขา
จะเป็นคนที่มีวินัยในการท�ำสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะวินัยในการท�ำงาน
เช่น นักเขียนที่ประสบความส�ำเร็จเขาจะจัดสรรเวลาในการท�ำงาน
เขียน แล้วเขาก็จะลงมือเขียนตามแผนการที่เขาวางไว้ โดยที่ไม่ผัด
วันประกันพรุง่ ฉะนัน้ เขาจึงมีผลงานการเขียนออกมาสูส่ ายตาผูอ้ า่ น
อย่างสม�่ำเสมอ นักการตลาดที่ต้องการประสบความส�ำเร็จต้องเป็น
ผูท้ มี่ วี นิ ยั ในตนเอง ต้องรูจ้ กั การควบคุมตนเองในการท�ำงานทางด้าน
การตลาด
6. Change กล้าเปลีย่ นแปลง คนเราโดยมากมักไม่ชอบการ
เปลีย่ นแปลง แต่คนเราจะเจริญก้าวหน้าก็ดว้ ยเพราะการเปลีย่ นแปลง
หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการประสบความส�ำเร็จทางด้านการตลาด
ท่านต้องกล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง แล้วท่านจะประสบความส�ำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท�ำงาน
หากว่าท่านมีความกล้าตามข้อความข้างต้น กระผมเชื่อว่า
ท่านจะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานทางด้านการตลาดอย่าง
แน่นอน จงเดินทางเข้าไปหาความส�ำเร็จ แทนการที่จะนั่งรอความ
ส�ำเร็จมาหาท่าน หากว่าท่านต้องการไปเที่ยวภูเขาที่สวยงามสักลูก
ขอให้ทา่ นจงเริม่ ต้นออกเดินทาง แทนทีท่ า่ นจะนัง่ รอ นอนรอ ให้ภเู ขา
ลูกนั้น เคลื่อนตัวมาหาท่าน จงกล้าที่จะเริ่มต้นแล้วท่านจะประสบ
ความส�ำเร็จ TPA
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