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Think 
Different หรอื คดิต่าง มคีวามส�าคญัมากๆ ส�าหรบั
คนที่ท�างานด้านการตลาด สตีเวน จอบส์ (Steve 

Jobs) ผู้ก่อตั้งแอปเปิลคอมพิวเตอร์ หรือบริษัทแอปเปิล (Apple: 
Company Co-founder Steve Jobs Has Died) เขาให้ความส�าคญัมากๆ 
เกี่ยวกับการคิดต่าง หรือ Think Different บริษัทถึงกับออกโฆษณา
ตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับแนวความคิดนี้และมีคนเคยถามว่า ท�าไมเขา
ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการคิดต่าง หรือ Think Different แต่มีการ
วิจัยตลาด หรือการหาความต้องการของลูกค้าน้อยมาก 

เขาตอบว่า ในบางครั้งลูกค้าก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองต้องการอะไร 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างว่า สมัยของเฮนรี ฟอร์ด คนเรายังไม่มีรถยนต์ใช้ 
แต่ใช้ม้า ใช้ช้าง ใช้วัว ใช้เกวียน ในการเดินทาง ถ้าหากเฮนรี ฟอร์ด 
ท�าการวิจัยทางการตลาดว่า ลูกค้ามีความต้องการอะไร ลูกค้ามักจะ
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ตอบกลับว่า เขาต้องการม้าที่ว่ิงได้ไวที่สุด เขาต้องการเกวียนที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถบรรทุกของได้เป็นจ�านวนมากๆ 

และถ้าหากเฮนร ีฟอร์ด สนองความต้องการของลูกค้า รถยนต์
คนัแรกของโลกกจ็ะไม่เกดิขึน้ ฉะนัน้ สตเีวน  จอบส์ จงึให้ความส�าคญั
กับการคิดที่แตกต่างเป็นอันมากและ Think Different จึงเป็น
วฒันธรรมหนึง่ของบรษิทัแอปเปิล ทีน่�าเอามาใช้ในองค์กร จนองค์กร 
คอื บรษิทัแอปเปิล ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นบรษิทัชัน้น�าระดบัโลกและ
ประสบความส�าเร็จอย่างสูง ด้วยความคิดที่แตกต่างสินค้าตระกูล I 
จึงได้เกิดขึ้น ( iPhone iPad iPod) ซึ่งมีหลายรุ่น หลายแบบ และหาก
เราต้ังข้อสังเกตจะเห็นได้ว่า สินค้าบางตัวเป็นสินค้าที่คิดมาก่อน
บรษิทัอืน่ๆ  เมือ่ออกมาขาย บรษิทับางแห่งถงึกบัมกีารลอกเลยีนแบบ
สินค้าเพื่อน�าไปขาย แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า สตีฟ จอบส์ จะไม่มี
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การท�าการตลาดในตวัสนิค้า แต่ตรงกันข้าม เขาจะมทีมีงานการตลาด
ของบริษัทเอง โดยที่ไม่จ้างนักการตลาดมืออาชีพ หรือนักการตลาดที่
มีชื่อเสียงมาจากภายนอกแต่จะใช้ทีมงานภายในบริษัทเอง

บรษิทั แอปเปิล ได้สร้างวฒันธรรมด้วยการคดิต่าง หรอื Think 
Different ดังน้ี ส่งเสริมให้พนักงานคิดต่าง ส่งเสริมเรื่องของคุณค่า
มากกว่ากฎระเบียบ เช่น มองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ค�านึงถึงเรื่อง
ของงานต้องเสรจ็ พนกังานบางคนเดนิเท้าเปล่าๆ เข้าประชมุ โดยไม่มี
ใครต่อว่า ต้องริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เสมอ เป็นต้น

ผู้ชนะ คือ ผู้ที่ก�าหนดเกมส์ให้ผู้อื่นเล่น แต่ผู้พ่ายแพ้มักเล่น
ตามเกมส์ของผูอ้ืน่ ท�าไมคนทีเ่ป็นนกัการตลาดจะต้องมคีวามคดิต่าง 
หรอื Think Different กเ็พราะการคดิต่างจะท�าเกิดสนิค้าใหม่ๆ กลยทุธ์
การตลาดใหม่ๆ การแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ๆ จึงท�าให้องค์กรของ
ตนเอง หรือหน่วยงานของตนเอง ก้าวหน้ามากกว่าที่จะท�าตาม หรือ
ลอกเลียนแบบ สินค้า กลยุทธ์การตลาดของบริษัทคู่แข่ง 

หากอยากเป็นผู้น�าตลาด ก็ไม่ควรลอกเลียนแบบ เพราะคน
ลอกเลียนแบบมักจะเป็นผู้ตามวันยังค�่า ตรงกันข้ามคนที่คิดต่าง หรือ 
Think Different  มกัมโีอกาสเป็นผู้น�าตลาดอยู่เสมอ แต่ความยากทีส่ดุ
ก็คงอยู่ที่ว่า นักการตลาดสมัยใหม่ กล้าหรือเปล่าที่จะคิดต่างและมี
ความกล้าหรือเปล่าที่จะน�าความคิดนั้นไปใช้ เพราะความคิดใหม่ๆ 
มกัต้องเผชญิกบัท้ังความล้มเหลว หรอืต้องเผชญิกบัเสยีงต�าหน ิเสยีง
ดดุ่า การเสยีดส ีการพดูในเชงิดถูกู แต่หากว่าความคดิต่าง หรือ Think 
Different ประสบความส�าเร็จ คุณก็มีโอกาสโด่งดังมากกว่าคนที่ท�า
อะไรตามๆ คนอื่นเขา

Make THE Difference เมือ่คดิต่างแล้ว นักการตลาดทีด่กีค็วร
ลงมือท�าให้เกิดความแตกต่างด้วย ซึ่งพลังในตัวของนักการตลาด 
สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ นักการตลาดสามารถสร้างสรรค์ 
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สร้างคุณค่าให้แก่ตัวของสินค้า บรกิารใหม่ๆ ได้ ซึง่การสร้างสรรค์นีจ้ะ
ส่งผลกระทบต่อตนเอง คนรอบข้างและสังคมอีกด้วย จงกล้าที่จะคิด 
พูด ท�า ในสิ่งที่ “แตกต่าง” เพื่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ ที่ตนเอง
ท�าให้ดีขึ้น จงเริ่มต้นที่ตัวของคุณเอง

เอดิสัน ผู้คิดต่าง หรือ Think Different มีแนวคิดที่แตกต่างไป
จากคนยุคเดียวกัน เขาคิดว่าเขาต้องการคิดหลอดไฟฟ้าดวงแรกของ
โลก ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการใช้ คนทุกๆ คนในสังคมสมัยนั้น ไม่เห็น
ภาพว่าหลอดไฟฟ้าคอือะไร ด้วยความคดิทีแ่ตกต่าง หลอดไฟฟ้าดวง
แรกจงึเกิดขึน้ อกีทัง้การลงมอืท�าทีแ่ตกต่าง ความส�าเรจ็ทีย่ิ่งใหญ่เป็น
ของเขา มีคนต้ังค�าถามเขาว่า หากว่าท�าสองพันกว่าวิธียังไม่ส�าเร็จ 
ท�าไมไม่เลกิ นีค่อืความคดิของคนทัว่ไป แต่เอดสินั มคีวามคดิต่าง หรอื 
Think Different เขาตอบกลบัว่า ถงึแม้เขาจะยงัไม่ส�าเรจ็ แต่อย่างน้อย 
เขาก็ได้ค้นพบสองพันกว่าวิธีที่ไม่เหมาะสมที่จะผลิตไส้หลอดไฟฟ้า 
ดังนั้น หลอดไฟฟ้า ดวงแรกจึงเกิดขึ้น

คุณสมบัติของนักการตลาดในยุคดิจิตอล จึงต้องมีคุณสมบัติ
ที่คิดต่าง ท�าต่าง เพื่อน�าสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มาสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค เมื่อสินค้า บริการ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากๆ ก็จะท�าให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต การจ้างงานเกิดขึ้น รายได้จาก
แรงงานเกิดขึ้น คนมีก�าลังซื้อมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยรวมก็จะดีขึ้น

สรุป แนวความคิดเรื่องของ Think Different หรือ คิดต่าง 
กระผมสนับสนุนเต็มร้อยครับ ถึงแม้ว่าสังคมไทยเรามักจะไม่ชอบคิด
กต็าม แต่ถ้าหากว่าเราส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้คนรุน่ใหม่ๆ คดิมากๆ ผม
เชื่อว่า เราจะมีนักการตลาดที่เป็นนักคิดสร้างสรรค์ นักคิดที่มีความ
แตกต่างๆ มากขึ้น เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนักคิดมาก
มาย ไม่ว่า เครือ่งบนิล�าแรกเกดิขึน้ในสหรฐัฯ ระบบร้านสะดวกซ้ือ 7-11 
เกิดขึ้นในสหรัฐ ระบบอาหารสมัยใหม่ เช่น KFC เกิดขึ้นในสหรัฐฯ
รถยนต์ หลอดไฟฟ้า ระบบห้องสมุดประชาชน เกิดขึ้นในสหรัฐ

แต่อย่างไร กด็สีงัคมไทย กม็คีวามคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ มาก
ขึ้นกว่าในยุคอดีต ดังจะเห็นได้จากสินค้าหลายตัว มีการปรับเปลี่ยน
รปูแบบ ความทนัสมยั รสชาต ิสสีนั ตลอดเวลา ตวัอย่างเช่น สมยัอดตี 
หากว่าเราจะเกดิโดนทัสกัชิน้ เราคงจะต้องนกึภาพว่า โดนทั มีลกัษณะ
กลมๆ มีรูตรงกลาง แต่ในปัจจุบัน มีนักการตลาด สร้างสรรค์ และ
ออกแบบ โดนัท พิซซ่า ซึ่งท�าให้ภาพของขนมโดนัท เปลี่ยนแปลงไป 
แต่ท�าให้ผู้บริโภคอยากสัมผัส อยากทดลองสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ 

ฉะนั้น หากว่าท่านต้องการเป็นนักการตลาดที่ประสบความ
ส�าเรจ็อย่างสงู ท่านจ�าเป็นต้องคิดต่างจากนกัการตลาดด้วยกนั แต่ถ้า
หากท่านไม่คิดอะไรมาก ท�าเหมือนๆ คนอื่นๆ ความส�าเร็จในการ
ท�างานด้านการตลาดของท่านก็อยู่ในระดับปกติมาตรฐานนักการ
ตลาดด้วยกัน ทั้งนี้ ท่านจะประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการเป็น
นักการตลาดหรือไม่ คงไม่ได้อยู่ที่ใคร อย่าโทษสิ่งต่างๆ แต่จงโทษตัว
ของท่านเอง จงกล้าคดิต่างแล้วท่านจะประสบความส�าเรจ็ ขอให้ท่าน
โชคดี


