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ช่วง

ชีวิตเรานี้ เราเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่าง นักธุรกิจ
นักขาย นักการตลาด ก็เช่นกัน ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยเรานี้ พวกเราหลายคนคงเคยผ่านยุค IMF หลายๆ คน
อาจบอกว่า ย่อมาจาก It My Father (มันคือพ่อของเรา) ต่อมาหลาย
คนอาจเจอ วิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis)
วันนี้เศรษฐกิจไทยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นคือขาขึ้นก่ายหน้าผาก
ส�ำหรับคนที่เป็นนักขายที่ดีสิ่งแรกที่จะต้องท�ำก็คือ จงท�ำตัว
ให้ลกู ค้าพอใจในตัวเราเพราะถ้าลูกค้าไม่ชอบเราท่านขายของดีทสี่ ดุ
เขาก็ไม่ซื้อ ถึงเขาอยากได้เขาจะไปหาคนอื่นครับไม่ใช่เรา ดั้งนั้น เรา
ต้องเป็นคนอัธยาศัยดี ทักทายคนอืน่ ก่อน เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์
การทักทายคนก่อนเป็นเสน่หค์ อื เราจะอายุเท่าไหร่ไม่เกีย่ ว แต่ถา้ เรา
เป็นคนที่ทักใครก่อนเนี่ยคนเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนน่ารัก น่าคบค้าสมาคม นิสัยใจคอดี ลูกค้าก็จะเปิดใจให้แก่เรา
การเป็นนักขายทีด่ ตี อ้ งเป็นนักการตลาด และเรียนรูห้ ลักการ
ตลาดอย่างง่ายๆ ดังนี้
1. การตลาดคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพอใจ เพราะฉะนั้นท่านก�ำลังท�ำการขาย ท�ำการตลาด
อยู่ แปลว่าท่านจะต้องรูว้ า่ ลูกค้าจะเดินมาหาท่าน เขามีความต้องการ

อะไร แล้วท่านก็หาทางตอบสนองเขาตามความต้องการของเขา แต่
ถ้าเราตอบสนองเฉยๆ ไม่ได้มีการใส่ใจดูแลจนลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าการตลาด แต่การตลาดมันต้องมี 2
อย่างรวมกัน ถ้าเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้แต่เขาไม่ปลื้มกับการท�ำงาน
ของเรา เราผิดนัดเขา ไปพบเขาช้า ค�ำพูดของเรา เราพูดไม่เพราะ เรา
ไม่ให้เกียรติเขา ก็แปลว่าได้ครึ่งเดียวใช่ไหม กล่าวคือเราตอบสนอง
ความต้องการเฉยๆ แต่ว่ายังไม่พอใจ ถ้าไม่พอใจเขาก็จะไม่ซื้อซ�้ำ
การตลาดมันจะส�ำเร็จได้ก็ด้วยเพราะการซื้อซ�้ำ ลูกค้าเก่าซื้อซ�้ำ และ
แนะน�ำลูกค้าใหม่
ไม่มีบริษัทหรือองค์กรใด ร้านค้าใด ที่จะหาลูกค้าใหม่ไปได้
เรื่อยๆ โดยที่ไม่มีลูกค้าเก่าซื้อซ�้ำ ถ้ามีบริษัทหรือองค์กร ร้านค้านั้น
อันตรายมากๆ บางบริษทั หรือบางองค์กร เคยมีรา้ นเสริมสวยบางแห่ง
บอกกับผมว่ามีลูกค้าเก่ามาใช้ 80 เปอร์เซ็นต์ คือ คนที่เคยมาท�ำการ
เสริมความงามที่ร้านแล้ว ก็จะมาอีกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อย่างนี้
ถือว่าสุดยอดครับ สบายใจได้ แต่ถ้าไม่มีลูกค้าเก่ามาใช้บริการเลย
มีแต่หน้าใหม่หมด แปลว่าอะไร แปลว่าความพอใจไม่มี จึงไม่มีใคร
กลับมาใช้บริการอีกใช่ไหม ความพอใจคืออะไร ความพอใจคือการ
ได้รับอะไรเท่ากับหรือมากกว่าความคาดหวังซึ่งอยู่ภายในใจของ
ลูกค้าหรือผู้บริโภค
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2. การตลาดคือการแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้าได้ดกี ว่าคูแ่ ข่ง
ถ้าท่านท�ำธุรกิจ ท�ำการตลาด ท�ำการขาย ท่านต้องเรียนรู้ว่าลูกค้า
แต่ละรายที่ท่านมองเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขามีปัญหาอะไร คนนี้มี
ปัญหาเบาหวาน โรคอ้วน คนนี้มีปัญหาเรื่องเส้นผม คนนี้มีปัญหา
เรื่องผิวพรรณ ใบหน้า การที่คนจะซื้อสินค้าจากเราที่เป็น นักธุรกิจ
นักการตลาด นักขาย เนี่ยมันจะต้องเกิดการมองเห็นปัญหาก่อนใช่
ไหม แล้วถึงจะเอาสินค้าของเราไปแก้ไขปัญหาให้แก่ลกู ค้าได้ อีกทัง้
ลูกค้าจะซือ้ ของของเราก็มปี จั จัยเสริมอีกหลายอย่างเช่น ภาพลักษณ์
สินค้าดีกว่า ชือ่ เสียงของสินค้าดีกว่า ตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าดีกว่า
พนักงานขาย นักการตลาดดีกว่า เป็นต้น ซึง่ เหล่านีเ้ ป็นองค์ประกอบ
ที่ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อซ�้ำ
3. การตลาดสมัยใหม่หรือการท�ำ WOW Marketing คือ
การท�ำสิ่งที่เราคาดไม่ถึง คือ การท�ำสิ่งที่ลูกค้าก็คาดไม่ถึง และที่
ส�ำคัญ คือการท�ำสิ่งที่คู่แข่งคาดไม่ถึง การใช้กลยุทธ์ที่ดีจะท�ำให้เกิด
กระแสได้ และการน�ำเสนอต่อสื่อมีเดียได้ดี ไม่ได้หมายความว่า คน
มาไลค์หรือกดถูกใจ Facebook มากจะดีเสมอไป เพราะหลายคน
ยอมซื้อโฆษณายอดไลค์หรือยอดกดไลค์เพิ่ม แต่ท�ำไมยอดกดไลค์
หรือกดถูกใจไม่กลายเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นตาม
ผมขอยกตัวอย่าง สมัยนีเ้ วลาเราเข้าร้านอาหารแล้วอยากกิน
ข้าวมันไก่ แต่พอเจอเมนูกว๋ ยเตีย๋ วต้มย�ำขึน้ มาก็อยากกินด้วย ฉะนัน้
ความเชือ่ ทีว่ า่ ลูกค้ามีรสนิยมแบบใดแบบหนึง่ คงทีต่ ายตัวนัน้ ไม่จริง
เพราะมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ลูกค้าสมัยนี้การตัดสินใจ นอกจากจะ
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เป็นความชอบตัวเองแล้ว ปัจจัยแวดล้อมก็มีส่วนส�ำคัญ ท�ำอย่างไร
นักขาย นักการตลาด นักธุรกิจ จะท�ำให้เกิด WOW Marketing ขึ้น
มา
สุดท้ายนี้ อยากฝากแง่คิดส�ำหรับ นักการตลาด นักขาย
นักธุรกิจ ว่า จงอย่าใช้ชีวิตแบบวงกลม เพราะไม่ว่าท่านจะวิ่งเร็ววิ่ง
ช้าขนาดไหนมันจะกลับมาจุดเดิม จงอย่าใช้ชีวิตแบบเส้นตั้งฉาก
เพราะมันจะยาก และเหนื่อยเกินไปเวลาที่เราปีนขึ้น แต่จงเลือกใช้
ชีวิตให้เหมือนกับขั้นบันได เพราะเวลาก้าวเราเหนื่อยเราก็พักได้ ยิ่ง
ก้าวสูงขึน้ ไป ท่านจะยิง่ ประสบความส�ำเร็จ และมันไม่เหนือ่ ยมากนัก
อีกทั้งเรายังมีโอกาสเห็นสองข้างทางระหว่างเดินทางด้วยเพราะบาง
คนมองแต่ความส�ำเร็จหรือจุดสูงสุด แต่ลืมมองผู้คนรอบข้างหรือคน
ที่ อ ยู ่ เ คี ย งข้ า ง อยากประสบความส� ำ เร็ จ จนไม่ เ คยมองเห็ น
พระอาทิตย์ขนึ้ ไม่เคยได้ยนิ เสียงแม้กระทัง้ เสียงนกการ้อง ไม่เคยมอง
เห็นแม้กระทัง้ ดอกไม้รมิ ทาง ดัง้ นัน้ จงเลือกใช้ชวี ติ แบบขัน้ บันไดแล้ว
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ท่านจะพบความสุขความส�ำเร็จในชีวิตในทุกๆ ด้าน

