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เศรษฐโีลกเป็นจ�านวนมากมกัมคีวามคดิทางการตลาดที่
คล้ายๆ กันหลายๆ อย่าง ซึ่งหากเรามีโอกาสที่เข้าไป

ศกึษาถงึชวีติ และแนวความคดิของบคุคลเหล่านี ้เราก็จะได้ประโยชน์
อย่างมากมายมหาศาล กระผมเองก็เป็นคนหน่ึงท่ีต้องการประสบ
ความส�าเร็จ และต้องการรู ้จงึได้มโีอกาสเข้าไปศกึษา และอ่านประวตัิ
ของมหาเศรษฐีโลกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งพอที่จะสรุปแนวความคิดที่
เกี่ยวกับการตลาดได้ดังนี้

ยิ่งให้ยิ่งรวย มหาเศรษฐีโลกเป็นจ�านวนมาก มักเป็นผู้ให้
มากกว่าเป็นผูร้บั พวกเขามกัจะมคีวามสขุจากการให้มากกว่าการรบั 
และเป็นสิง่ทีแ่ปลกประหลาดอย่างหนึง่ มหาเศรษฐโีลกเหล่านีช้อบที่
จะบรจิาคเงนิทีต่นเองหามาได้เป็นจ�านวนมากๆ แก่สาธารณกุศล แต่
ยิ่งให้แทนท่ีทรัพย์สินเหล่านั้นจะหมดไป พวกเขาเหล่านั้น กลับได้
ทรพัย์สนิเงินทองคนืมาจากแหล่งอืน่ๆ รวมทัง้ท�าให้พวกเขาเป็นทีรู่จ้กั
ไปทั่วโลก 

➲ บิลล์ เกตส์ อดีตมหาเศรษฐีที่ร�่ารวยที่สุดในโลก จากการ

จัดอันดับของนิตยสาร “ฟอร์บส์” เมื่อหลายปีก่อน เขาคือผู้ก่อตั้ง 
ไมโครซอฟท์ เมื่อเขาร�่ารวยที่สุดในโลกแล้ว เขาก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิบิลล์ 
เกตส์กบัภรรยาของเขา โดยเขาได้บรจิาคเงนิ 5 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 
อีกทั้งยังบริจาคเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือ
เดก็ๆ ทีท่กุข์ทรมานจากเอดส์ อกีทัง้ยงัได้บรจิาคเงนิ 750 ล้านดอลลาร์
สหรฐัแก่กองทนุเพือ่ช่วยต่อสู้กับโรคต่างๆ การบรจิาคเงิน และให้การ
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ท�าให้เขาเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่โลก อกีทัง้เป็นแบบอย่าง
ให้มหาเศรษฐีคนอื่นๆ ได้ท�าตามเขา เช่น 

➲ วอร์เรน บฟัเฟอตต์ ได้บรจิาคเงนิก้อนใหญ่เข้ากองทนุของ
เขา จึงท�าให้กองทุนของบิลล์ เกตส์และภรรยา เป็นองค์กรการกุศลที่
ใหญ่ที่สุดในโลกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

➲ คาร์ลอส สลิม มหาเศรษฐีที่เคยติดอันดับที่ร�่ารวยที่สุด 

ความคิดทางการตลาด
ยิ่งให้ยิ่งได้ ของมหาเศรษฐีโลก



44 TPA news

Marketer คุณก็เป็นได้

No. 212 ●  August 2014

TPA
news

ในโลก ได้บริจาคเงินให้กับบิลล์ เกตส์ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเข้า
กองทุนโดยเงินเหล่านั้นจะถูกน�าไปช่วยเหลือคนยากจนในละติน
อเมริกา 

➲ เฉินหลง ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ตัดสินใจเข้าโครงการ 
“กฟิวิง่ เพลดจ์” ของ บลิล์ เกตส์ ซึง่โครงการนีจ้ะต้องมอบเงนิมากกว่า
ครึ่งให้กับสาธารณกุศลต่างๆ หลังจากที่ตนเองเสียชีวิต  

มหาเศรษฐีชาวไทยก็มีหลายคนที่มีแนวความคิดนี้ เช่น  
คุณตัน ภาสกรนที, คุณบุญชัย เบญจรงคกุล, คุณวิกรม กรมดิษฐ์, 
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ บุคคลเหล่านี้ 
ได้บริจาคเงินช่วยเหลือการกุศล บางคนก็ได้ตั้งมูลนิธิของตนเองขึ้น
มาเพื่อให้การช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ

ถามว่าท�าไมมหาเศรษฐีเหล่านี้ถึงได้ ให้ สิ่งต่างๆ กับบุคคล
เป็นจ�านวนมากซึ่งการให้นี้ ยังรวมไปถึงการให้เงิน การให้งาน การ
ให้การเป็นแบบอย่างของชีวิต เพราะการให้ท�าให้มหาเศรษฐีเหล่านี้
มีความสุขอย่างแท้จริง การให้ยังท�าให้เขาได้รับสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก
มากมาย เช่น ได้เพื่อน ได้การยอมรับ ได้รับชื่อเสียง ได้รับการช่วย
เหลือ และได้รับความร�่ารวย

หากว่าเราโยงเรื่องของการให้ การบริจาค กับเรื่องทางการ
ตลาด การให้ ของมหาเศรษฐีโลก ก็คงไม่แตกต่างกับที่ บริษัทต่างๆ 
ท�า CSR หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม การช่วยเหลอืสงัคม ซึง่คอืการด�าเนนิกิจการ
ภายใต้หลกัจรยิธรรม และการบรหิารงานทีด่ ีเพราะหากว่าลกูค้าหรอื
ประชาชนทั่วโลกได้เห็นคุณงามความดีของมหาเศรษฐีที่ได้ท�าไป 
ประชาชนท่ัวโลกก็จะซื้อสินค้า และอุดหนุนสินค้าหรือบริการด้วย
ความพอใจ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุน ส่งเสริม สินค้าต่างๆ ของ 
มหาเศรษฐีอีกด้วย จึงเท่ากับว่าส่ิงที่มหาเศรษฐีได้ให้ไป ก็ได้ส่งผล 
มาเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

➲ เฉิงหลง ได้บริจาค และได้ช่วยเหลือคนเป็นจ�านวนมาก
ทั่วโลก เมื่อเฉิงหลง ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ คนทั่วโลกก็อยากที่
จะอุดหนุน และอยากท่ีจะไปดูการแสดงของเขาเพิ่มขึ้น การบริจาค
จึงท�าให้เกิดแฟนคลบัที่มากขึน้หรือท�าให้เกิดแฟนคลบัที่เพิม่มากขึน้
นั่นเอง

➲ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ เจ้าของ และผู้บริหารเครือเจริญ-
โภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่ร�่ารวย

ท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นมหาเศรษฐีโลก จากการจัด
อนัดบัของ “ฟอร์บส์” เขาก็ได้มแีนวความคดิเรือ่งการให้ เขาได้บรจิาค
เงินเพื่อการกุศลมากมาย เช่น การมอบทุนการศึกษา การสร้างวัด 
มอบเงนิช่วยเหลอืบคุคลเป็นจ�านวนมาก ทัง้มอบด้วยตนเองหรอืมอบ
ผ่านบริษัทของเขา 

➲ คุณตัน ภาสกรนที ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ให้การช่วยเหลือ
สังคมในรูปแบบต่างๆ เขาโด่งดังอย่างมากจากแบรนด์ “ตัน โออิชิ” 
ปัจจุบันเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไม่ตัน จ�ากัด ซึ่งผลิต
ชาเขียวตราอิชิตัน จากการช่วยเหลือสังคมอย่างมากมาย เขาจึง 
ได้ตัดสินใจก่อตั้ง มูลนิธิ “ตันปัน” เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา  

สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
การช่วยเหลือบุคคลเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ประชาชนที่ได้

ทราบหรือได้เห็น จึงอยากที่จะช่วยเหลือเขา ย่ิงปลายปี 54 โรงงาน
ผลติชาเขยีว “อชิตินั” ทีล่งทนุถงึ 3,000 ล้านบาท ต้องจมน�า้เนือ่งจาก
น�้าท่วม ก็ยิ่งท�าให้คนอยากที่จะช่วยเหลือเขา โดยผ่านทางการซื้อ
สินค้าของเขา

ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า แนวความคิด ยิ่งให้ยิ่งได ้จึงเป็นแนว
ความคิดทางการตลาดอย่างหนึ่งในการท�า CSR ให้แก่ตัวเอง และ
บริษัทของตัวเอง อีกทั้งแนวความคิด ยิ่งให้ยิ่งได้ ยังได้สร้างแบรนด์
ส่วนตัวของทั้งตัวเอง และแบรนด์ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ส�าหรับแนวความคิด ยิ่งให้ยิ่งได้ ยังสามารถน�าไปประยุกต์
ใช้กับการท�าธุรกิจได้อีกด้วย ดังเช่น 7-11 เกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เริ่มแรกเปิดให้บริการ 7 โมงเช้าถึง 5 ทุ่ม ซึ่งตอนแรกๆ 
ได้ขายแต่น�้าแข็ง แต่เจ้าของ 7-11 มีหัวใจของการให้คือ อยากที่จะ
ให้บริการสินค้าที่มากกว่านี้แก่ลูกค้าจึงได้เพิ่มสินค้าเข้าไปอีก
มากมาย เช่น ขนม ยาสีฟัน ปากกา สบู่ แชมพู ฯลฯ ต่อมาด้วยความ
ต้องการอยากที่จะให้บริการที่มากกว่านี้ เจ้าของจึงได้มีการเปิดให้
บริการเพิ่มขึ้นจากการเปิดร้านวันละ 16 ชั่วโมงเป็น 24 ชั่วโมง ภาย
หลังเจ้าของ 7-11 อยากที่จะให้บริการแก่ชาวอเมริกาเพิ่มขึ้น จึงได้
ขยายสาขาไปทัว่อเมรกิา ภายหลงัเจ้าของ 7-11 ต้องการอยากให้ร้าน 
7-11 ได้ให้บริการแก่คนทั่วโลก จึงได้ท�าการขายแฟรส์ไชส์แก่ผู้ที่
ต้องการเปิดร้าน 7-11 เกือบทกุประเทศ เพือ่ให้ร้าน 7-11 ได้ให้บรกิาร
แก่คนทั่วโลก 

ฉะนั้น หากว่าท่านต้องการที่จะประสบความส�าเร็จทางด้าน
การตลาดเหมอืนดังมหาเศรษฐหีลายๆ คน การท�าการตลาดจากแนว
ความคิด ย่ิงให้ย่ิงได้ จะเป็นแนวความคิดหนึง่ทีส่่งเสรมิให้การท�าการ
ตลาดของท่านประสบความส�าเร็จและสร้างความร�่ารวยให้กับท่าน
ได้มากขึ้น


