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10.
ลอกเลียนสิ่งที่คู่แข่งของคุณก�าลังท�า เพื่อว่าเราจะได้

เป็นอันดับสอง ฟังดูอาจแปลกๆ ทว่ากลยุทธ์นี้หลายๆ 

องค์กรได้ลอกเลียนวิธีนี้ไปใช้ อาจจะปรับเปลี่ยน ปรับแต่งบ้าง แต่

ที่สุดหลายองค์กรก็ประสบความส�าเร็จ ตัวอย่างมีอยู่มากมายใน

วงการผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ แต่ท้ังน้ีหมายความว่า องค์กรนั้นๆ 

จะต้องมีความจริงจังที่จะพัฒนาสินค้า บริการ หรืออื่นๆ ให้ทัดเทียม 

และมวีสิยัทศัน์ทีจ่ะมุง่สู่ความเป็นหน่ึงให้ได้ในอนาคต ไม่ใช่แต่อนัดบั

สองอย่างที่จะเป็น 

11. ขอให้หมกมุ่นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อจะได้

เข้าใจการท�าธุรกิจ ผู้น�าที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ข้างหน้า จะต้องเป็น 

ผูท้ีเ่อาใจใส่ และเกบ็ค�าร้องบ่นของลกูค้าหรอืผูใ้ช้สนิค้า โดยคิดเสมอ

ว่าหากเราเป็นลกูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารขององค์กร เราต้องการให้องค์กร

ปรับปรุงอะไร ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ จะเป็นเข็มทิศให้เราได้น�าเอา

ประสบการณ์ของผูใ้ช้สนิค้าหรอืบรกิารมาขบคดิ เท่ากบัเป็นการเข้าใจ

การท�าธุรกจิขององค์กร และช่วยให้สามารถปรบัปรงุการท�าธรุกจิของ

องค์กรเพือ่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าหรอืผู้ใช้บรกิาร

ได้

12. ถ้าคุณท�าธุรกิจ นั่นคือคุณก�าลังอยู่ในธุรกิจการแสดง 

ทกุขณะทีค่ณุก�าลงัท�างาน หมายถึงว่า คณุก�าลังยืนอยู่บนเวท ีเพราะ

ฉะน้ันจะต้องแสดงให้ดทีีส่ดุอย่างมอือาชพี การท�าธรุกิจนัน้ต้องค�านงึ

ถงึผู้รับบริการหรือบริโภคเป็นหลกั หากผูบ้รโิภคไม่พอใจในสนิค้า และ

บริการ ก็ย่อมส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ประกอบการ ผู้บริโภคหรือ

ลกูค้าจะพอใจหากสนิค้า และบรกิารสามารถสนองความต้องการของ

เขาได้ ดงันัน้ เมือ่ต้องมาอยูใ่นสถานะเช่นนี ้จงึต้องวริยิะในการบรหิาร 

และบรกิารลกูค้า เราอาจมปีระสบการณ์ท�านองนี ้อาท ิเมือ่เราชมการ

แสดงละครเวทีหรือการแสดงดนตรี หากผู้เล่นสามารถเล่นได้สม

บทบาทหรือแสดงดนตรีได้อย่างยอดเย่ียม ย่อมจะได้รับค�าชมจาก 

ผู้ชมอย่างเหลือล้น เพราะฉะนั้น การท�าธุรกิจก็เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจ

การแสดงทีม่ผีูช้ม ผูจ้บัตา หน้าทีข่องผูเ้ล่นหรอืผูป้ระกอบธรุกจิจะต้อง

ท�าอย่างสดุฝีมอื  อย่างมอือาชพี และมจีรยิธรรม การท�าธรุกจิทกุอย่าง 

ต้องอาศัยบุคคลหลากหลายสาขาที่ต้องการเพื่อร่วมมือผลิตผลงาน  

อาจจะต่างกันในหน้าที่ แต่เป้าหมายสุดทางก็คือผู้รับบริการหรือ

ลูกค้า เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมีบทบาทการท�างานด้านใด จึงพึง

ตระหนักจุดนี้เสมอ

13. จงเป็นหัวหน้าช่างฝีมือ โดยการใช้สูตรปฏิบัติ + ปฏิบัติ 

+ ปฏิบัติ ช่างฝีมือที่มีความสามารถนั้น ล้วนไต่เต้าจากการเรียนรู้ 

ลงมือปฏิบัติ ยิ่งท�ามากก็ยิ่งได้ประสบการณ์มาก ประสบการณ์อาจ

มิได้หมายถึงความส�าเร็จเท่านั้น  แม้ความผิดพลาด ความล้มเหลว 

ก็เป็นบทเรียนอันมีค่าแก่การเรียนรู้ จดจ�า และเป็นเครื่องเตือนใจไม่

ให้ผิดซ�้าซาก  เพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกที่ในระดับต�าแหน่งสูงขึ้นไป

นัน้ ประสบการณ์เป็นเรือ่งส�าคญัมาก เปรยีบไปเหมอืนกบัทหารนกัรบ

ที่โชกโชนต่อการท�าศึก มีร่องรอยบาดแผล หรือแผลเป็นมากมายที่

เป็นเครื่องเตือนใจ ผู้บริหารในระดับสูงหรือระดับหัวหน้านั้น ย่อมจะ

ต้องมคีวามรู ้ประสบการณ์พอสมควรทีจ่ะท�าให้งานลุล่วงได้ การเป็น

หัวหน้าคนหรือในระดับบังคับบัญชาจึงย่อมมีสายตาในการมองเห็น

ปัญหา แก้ปัญหา และป้องกันปัญหาได้ เหล่านี้ล้วนเกิดจากการ

ปฏิบัติอย่างหนักหน่วง บ่มเพาะเคี่ยวกร�าตนเองจนมีความสามารถ 

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งปรารถนา บางแห่งถึงกับแย่งตัวกันเลยที

เดียว 

14. จงสดชื่นแข็งแรงเหมือนมาดอนน่าบนเวท ีบนเวทีหรือ

อาชีพการแสดง คือ การให้ความสุขแก่ผู้ชม เช่นเดียวกันการเป็น

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 

จากฉบับที่แล้วต่อ

“ผู้นำ�”
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หวัหน้าคนหรือผูบ้ริหาร กจ็ะต้องมพีลงักาย พลงัใจในการท�างานอย่าง

ทุ่มเท ส�าหรับข้อคิดนี้ก็คือ นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถใน

การท�างานแล้ว คุณสมบัติข้อหน่ึงก็คือ ความมีชีวิตชีวา คุณสมบัติ

อย่างหน่ึงของนักแสดงมืออาชีพก็คือ เมื่อขึ้นเวทีการแสดงแล้ว จะ

ต้องเล่นให้เต็มฝีมือ มีพลังเต็มที่ในการแสดง อย่างที่มักมีค�ากล่าวที่

ว่า The show must go on ลองสังเกตนักร้องนักแสดงมืออาชีพ เวลา

แสดงบนเวทต่ีอหน้าผูช้มร่วมหมืน่ร่วมแสน เขาเหล่านัน้จะแสดงอย่าง

สดุจติสดุใจ มอบความสขุแก่ผูช้ม เช่นเดยีวกนัผูบ้รหิารกต้็องมคีวาม

เข้มแข็ง สดชื่นมีชีวิตชีวา เมื่อนั้นบรรยากาศในการท�างานย่อม

สนุกสนาน และผลิตผลงานได้อย่างดี

15. จงอ่านนิตยสารหรือวารสารที่ปกติคุณไม่เคยอ่านเลย 

พูดคยุกบัคนทีค่ณุไม่เคยคยุด้วยมาก่อนเลย  ไปสถานทีท่ีค่ณุไม่เคย

ไป สลัดความคิดแย่ๆ ออกไป จนเหลือแต่ความคิดสดใหม่ + หิว

กระหาย + เจิดจรัส กล่าวกันว่า เรื่องของความคิดนั้นส�าคัญมาก 

เพราะหากยึดติด จมปรักอยู่กับความคิดเก่าๆ โดยไม่เปิดหูเปิดตาดู

ความเป็นไปในสังคมรอบข้างแล้ว เท่ากับปิดขังตัวเองอย่างน่า

เสยีดาย ผูบ้ริหารหลายคนเมือ่ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีแ่ก้ไม่ตก วกวน 

และวนเวียนอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆ บางครั้งก็แก้ปัญหาไม่ตก 

อย่างทีเ่รียกว่าเหมอืนลงิแก้แห ยิง่แก้ยิง่พนัตวั แต่หากปลดปล่อยตวั

เองให้ผ่อนคลาย แล้วลองเปลีย่นทศันะการมองเสยีใหม่ ไปสมัผัสกับ

สิ่งที่อยู่นอกกรอบ หลายคนมักได้ความคิด หรือแนวทางแก้ปัญหา

จากมมุน้ี ดงันัน้ เมือ่ไรเราไปสมัผสักบับรรยากาศอืน่ๆ หรอืใหม่ๆ บ้าง 

มันก็ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ ได้มาก 

อุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในอดีตที่เคยโด่งดังนั้น มีหลายแห่ง

ที่ปิดตัวลงเพียงเพราะตามไม่ทันความเป็นไปของโลกสมัยใหม่ หรือ

บ้างก็ยืนหยัดอยู่กับของเดิมอย่างทรนงเกินไป ซึ่งที่สุดก็ไปไม่รอดจน

ต้องปิดฉาก แต่หลายแห่งทีย่งัคงผงาดอยูไ่ด้ กเ็พราะรูจ้กัปรบัตัว ลอง

สังเกตอย่างรถยนต์ของตะวันตก บางแห่งหายไปจากวงจร

อุตสาหกรรมรถยนต์ แต่บางแห่งก็กลับมาเด่นสง่าพร้อมกับรูปโฉม

ใหม่ เหล่านี้คือความสามารถของผู้น�าองค์กรที่รู้จักปรับตัว กระหาย

เรียนรู้ของใหม่ๆ ซึ่งก็ท�าให้องค์กรเจริญ 

16. จงจ�าไว้ว่าสิ่งที่ท�าให้ธุรกิจยิ่งใหญ่ เสี้ยวส่วนหนึ่งเกิด

จากรายละเอยีดทีด่แูล้วเหมอืนไม่ส�าคญั จงึได้แต่ทิง้มนัไป อนัทีจ่รงิ

เรือ่งท�านองนีน่้าคดิไม่น้อย ท้ังน้ีก็เป็นเพราะว่าเมือ่ใดท่ีเราครุน่คดิอยู่

กับอะไร เราก็จะมุ่งมั่น และเพ่งอยู่กับเรื่องนั้นๆ จริงอยู่เรื่องที่ไม่

เกีย่วข้องเลยอาจถกูละทิง้ไป แต่ในบางรายละเอียดทีห่ลุดกรอบออก

ไปจนเหมอืนกบัเป็นเร่ืองอืน่ บางครัง้แม้เราอาจดวู่าไม่ใช่ทางรอด แต่

อาจเป็นทางเลอืกหรอืในทางกลบัอาจไม่ใช่ทางเลอืก แต่อาจเป็นทาง

รอดก็ได้ ฉะนั้น รายละเอียดของเรื่องบางเรื่อง อาจแลดูไม่ส�าคัญ ณ 

ขณะนั้น แต่ก็ไม่ควรทิ้ง ใครจะล่วงรู้ว่าสักวันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจก็ได้   

17. ค�าว่า “ดพีอ” ไม่ได้หมายถงึว่า ดพีอ ในโลกธรุกจิปัจจบุนั

หรือในทางการบริหารเอง ไม่มีสิ่งใดที่ “ดีที่สุด” หรือ “ดีที่สุด” จะมีก็

แต่ “ดีกว่า” สิ่งเดียวกัน ณ เวลาหนึ่งอาจจะเหมาะสม และ “ดีพอ” ที่

จะสร้างความเด่นให้แก่สนิค้า และบรกิาร แต่ไม่ได้หมายความว่ามนั

จะดีที่สุดหรือดีกว่าหรือดีพอ เพราะในขณะที่เห็นว่าดีพอนั้น คู่แข่ง

อาจพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาเทียบ เป็นการช่วงชิงความเหนือกว่า 

เพราะฉะนั้น ในทางการบริหารจัดการแล้ว หลายๆ องค์กรจึงอดมิได้

ทีจ่ะพฒันาสนิค้า และบรกิารอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ ผูน้�าหรอืผูบ้รหิารใน

องค์กรจึงไม่ควรชะล่าใจว่าสถานะของสินค้า และบริการดีพอแล้ว 

เพราะหากหยุดนิง่เมือ่ใด ก็อาจสูญเสียความเป็นผู้น�าเนือ่งจากเรายงั

ไม่ “ดีพอ” นั่นเอง

18. เรื่องดีๆ จะเกิดขึ้นเมื่อคุณปฏิบัติด้วยดีกับลูกค้าทุกคน  

เรื่องของการบริการลูกค้าถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก สินค้า และ

บริการในปัจจุบันอาศัยการโฆษณากันอย่างหนักหน่วง ต้องยอมรับ

ว่ายอดขายหรือบริการเพิ่มขึ้นก็มาจากการโฆษณา และประชาสัม-

พันธ์ แต่ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น หากสามารถรักษาระดับการบริการให้

คงเส้นคงวา และปฏิบัติด้วยดีกับลูกค้า หลายๆ องค์กรต้องเพลี่ยง

พล�้าเพียงเพราะการบริการที่ไม่สมกับราคาคุยอย่างที่โฆษณา ท�าให้

เกิดการพูดปากต่อปาก บอกต่อถึงความบกพร่องของบริการที่มีต่อ

ลกูค้า เพยีงเท่านีภ้าพลกัษณ์กด้็อยลงไปแล้ว ฉะนัน้ หากจะให้มเีรือ่ง

ดีๆ  เกดิขึน้กบัองค์กร ผูน้�าจงึต้องละเอยีดอ่อนต่อการปฏบิตักิบัลกูค้า 

ซึง่กค็อืสิง่มชีวีติจติใจ ไม่ควรลมืว่าเพยีงอารมณ์ชัว่วบูเดยีวลกูค้าอาจ

เปลี่ยนใจไปใช้บริการของคู่แข่งก็ได้ หากเราไม่สามารถรักษาความ

สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

        
ต่อฉบับหน้าอ่าน


