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มนุษย์ต่�งทำ�ก�รตล�ดกันม�ตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนถึงวันสุดท้�ย 
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ออกม�เป็นศัพท์ท�งก�รตล�ดได้ทั้งสิ้น

 ●	 เร�อย�กเป็นคนแบบไหน อย�กให้คนอื่นมองเร�อย่�งไร  

➔ นี่คือก�รสร้�งแบรนด์
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➔ นี่คือก�รโฆษณ� 

เป็นเรื่องดีที่เร�จะทำ�เปลือกนอกหรือแพ็กเกจจิงของตัวเองให้ดูดี  

(ก�รตล�ด) และในขณะเดียวกันก็ต้องป่�วประก�ศ (โฆษณ�) ให้โลกรู้ 

ไปด้วย ซึ่งสิ่งที่ทำ�กันเป็นปกติเหล่�นี้ล้วนมีพื้นฐ�นม�จ�กก�รตล�ด 

แม้ว่�เร�จะไม่รู้เรื่องก�รตล�ดเลยก็ต�ม

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
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กอ่นทีค่ณุจะจนิตน�ก�รไปไกลว�่กำ�ลงัจะไดพ้บกบัทฤษฎกี�รตล�ด 

แบบจัดเต็ม เร�ขอบอกว่�หนังสือเล่มนี้จะเปิดประสบก�รณ์ก�รรับรู้ 

ของคุณไปอีกขั้นด้วยก�รนำ�เสนอกลยุทธ์ก�รตล�ดจ�กชีวิตจริงที่งัด 

ออกม�ใช้เป็นหมัดเด็ดหรือไม้ต�ยได้ทุกที่ ทุกเวล� ทุกวิกฤต และ 

ทุกสถ�นก�รณ์ คิดขึ้นโดย โอดูฮวาน อัจฉริยะก�รตล�ดของเก�หลี  

ผู้ผลักดันตัวเองจ�กพนักง�นระดับล่�งม�เป็นเศรษฐีระดับท็อป  1%  

โดยใช้กระบวนก�รคิดต�มหลัก Oketing คือก�รตั้งคำ�ถ�ม ห�คำ�ตอบ 

ด้วยตัวเอง และลงมือทำ�ซำ้�  ๆ  วนลูปเป็นวัฏจักรโดยไม่หยุดอยู่กับที่ 

หรือพอใจกับอะไรง่�ย ๆ 

หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบได้กับก�รตล�ดฉบับย่อที่ย่อยประสบก�รณ์ 

คว�มสำ�เร็จหล�ยสิบปีของผู้เขียนม�ให้เร�ได้อ่�นกันแบบเน้น  ๆ เพื่อ 

นำ�ม�ปรับใช้กับทุกเรื่องในชีวิตหรือเป้�หม�ยที่ตั้งไว้  ไม่สำ�คัญว่� 

คุณจะอยู่ในฐ�นะใด จะเป็นผู้บริห�ร เจ้�ของกิจก�ร พนักง�นออฟฟิศ  

นักศึกษ� หรือพ่อค้�แม่ค้�ออนไลน์ ผลลัพธ์จะเป็นอย่�งไรก็ขึ้นอยู่ 

กับว่�คุณอ่�นหนังสือเล่มนี้ด้วยวิธีคิดแบบไหนและแทนค่�มันลงไป 

ในตัวคุณอย่�งไร
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1โอดูฮวาน

นี่คือประโยคที่ผมได้ยินบ่อยที่สุด จนบางครั้งก็หวั่นไหวไปกับ 

คำาพูดนี้ ชีวิตของผมไม่เคยราบรื่นเลยสักครั้ง ผมใช้ชีวิตอย่างอัตคัด 

มาตลอด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องปากท้อง

โชคดีที่ผมได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างครบรส ทั้งเกิดมาในครอบครัว 

ที่ไม่รำ่ารวย ต้องช่วยพ่อทำางานตั้งแต่เด็ก เป็นคนเรียนไม่เก่ง อาศัยอยู่ 

ในห้องเช่ากึ่งใต้ดินและชั้นดาดฟ้า เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อไม่ดังใน 

ต่างจังหวัด ถูกปฏิเสธการบรรยายและตีพิมพ์ผลงาน ไปจนถึงถูกบริษัท 

กดดันให้ลาออก เหตุการณ์ต่าง  ๆ  เหล่านี้ทำาให้ผมต้องงัดไม้ตายอย่าง 

กลยุทธ์ Oketing ขึ้นมาใช้อยู่เสมอ

Oketing คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับ 

อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน การผลิตสิ่งของ การบริการ หรือ 

ชีวิตส่วนตัว 

หากได้ลองใช้  Oketing จนเชี่ยวชาญ  ถ้าเป็นผู้บริหารคุณ 

ก็จะบริหารงานได้อย่าง  “ไม่ธรรมดา” หากเป็นนักการตลาด คุณก็จะ 

สร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  ได้อย่าง  “ไม่ซำ้าใคร” แถมยังทำาให้ 

ผลิตภัณฑ์และบริการดู  “พิเศษ”  อีกด้วย หรือถ้าเป็นคนทั่วไปก็สร้าง 

แบรนด์ให้ตัวเองกลายเป็น “คนน่าสนใจ” ได้เช่นกัน เพราะ Oketing คือ 

กลยุทธ์ที่ไม่ต่างอะไรกับการร่ายเวทมนตร์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ 

บทนำ�

บ้าไปแล้ว! 
คิดว่ามันจะ
เป็นไปได้เหรอ
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2 OKETING การตลาดที่ใช้กับอะไรก็ได้ผล

แมบ่า้น นกัศกึษา ผูท้ีเ่พิง่เรยีนจบ หรอืคนทีก่ำาลงัหางานทำา กก็ลายเปน็ 

คนรวยติดอันดับได้โดยไม่มีความเสี่ยง แถมยังมั่นคงอีกด้วย

หากลองสังเกตคนที่ประสบความสำาเร็จทั้ง  ๆ  ที่อายุยังน้อย คุณ 

คิดว่าเขาเหล่านั้นมีอะไรบางอย่างที่พิเศษใช่ไหม จริง ๆ แล้วพวกเขาก็เป็น 

มนุษย์ที่คล้าย  ๆ  กับเรานั่นแหละ แล้วก็ไม่ได้สุดยอดอะไรขนาดนั้นด้วย  

เราทุกคนล้วนเป็นคนธรรมดา ดังนั้นจึงต้องยิ่งเผชิญหน้ากับเรื่องคอขาด 

บาดตายและทำาให้ตัวเองมีความไม่ธรรมดาเพิ่มขึ้น กระบวนการนี้ 

จำาเป็นต้องนำากลยุทธ์  Oketing มาใช้ พื้นฐานของการตลาดเริ่มจาก  

“อะไรที่เราขาย” ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือจะเป็น 

บุคคลทั่วไป ล้วนเริ่มต้นจากอะไรที่เราขายทั้งนั้น ดังนั้นการนำากลยุทธ์  

Oketing มาใช้จึงจำาเป็นอย่างมาก

แน่นอนว่า Oketing จำาเป็นต่อทั้งคนทั่วไปและโปรเจ็กต์ต่าง  ๆ  

ทั้งนี้คุณไม่ต้องกลุ้มใจว่าตัวเองไม่มีความรู้ด้านการตลาดมาก่อน ขอให้ 

สบายใจได้เลยเพราะการตลาดไม่ใช่แค่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  

ความจริงแล้วเราทุกคนต่างก็ทำาการตลาดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไปพร้อมกับ 

การใช้ชีวิตกันอยู่แล้ว ตัวผมเองก็ได้เริ่มทำาการตลาดโดยไม่รู้ตัวผ่าน 

การคิดที่ว่าอยากเอาชีวิตให้รอดไปแต่ละวันเท่านั้นเอง นอกจากนี้ ผม 

ยังไม่เคยเรียนรู้หรือสนใจเรื่องการตลาดและการโฆษณามาก่อนเลย 

ด้วยซำ้า ถือว่าผมได้ทำา  “การตลาดเพื่อความอยู่รอด”  มาก็ได้ ดังนั้น 

ทุกคนก็สามารถทำาตามผมได้เช่นกัน

มนุษย์ล้วนทำาการตลาดตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาไปจนถึงวันสุดท้าย 

ที่หลับตาลาโลกนี้ไป ดังนั้นหากถามว่าใครที่ต้องเรียนรู้เรื่อง Oketing  

คำาตอบคือทุกคนที่ฝันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น มันคือกลยุทธ์ทางการตลาด 

ที่ทุกคน ตั้งแต่นักเรียนมัธยม นักศึกษา ผู้ที่ เพิ่งเรียนจบ ไปจนถึง 

ผู้สูงอายุวัย 70 ปีล้วนเรียนรู้และนำาไปใช้ได้ หากศึกษาเรื่อง Oketing  

ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วละก็ คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน 

ตัว
อย
่าง



3โอดูฮวาน

ผมตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใครก็ตาม  ไม่ว่าจะ 

อาชีพใด เพศใด หรืออายุเท่าไร ได้อ่านและเรียนรู้ได้โดยปราศจาก 

ข้อสงสัยใด ๆ 

บทที่ 1 ผมจะอธิบายโดยรวบรัดถึงวิธีการนำา  Oketing ไปใช้ 

กับเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ ว่าใช้อย่างไรจึงจะกลายเป็นคนรวยระดับ 

ท็อป 5% ได้

บทที่ 2 เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของผมว่าได้ใช้  Oketing มา 

อย่างไรบ้าง ที่พิเศษคือผมได้ใส่เชิงอรรถไว้ให้สืบค้นได้ง่ายว่าอ้างอิง 

มาจาก  Oketing “ส่วนไหนและขั้นตอนที่เท่าไร” ในบทที่  4 แม้ว่า 

ตอนนั้นผมจะประยุกต์ใช้มันโดยไม่รู้ตัว แต่พอมองย้อนกลับไปแล้ว 

มันมีเนื้อหาที่เหมือนกันกับกลยุทธ์ Oketing อย่างไม่ผิดเพี้ยน ผมจึง 

นำามาเขียนไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาบทที่ 2 ได้ง่ายขึ้น แนะนำาให้คุณ 

ข้ามไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้องในบทที่ 4 ล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลย 

บทที่ 3 ผมจะสรุปภาพรวมของหลักการ Oketing แบบกว้าง  ๆ  

ก่อนที่จะอธิบายอย่างละเอียดในบทต่อไป 

บทที่ 4 ผมจะอธิบายการใช้งาน Oketing ในสนามจริงอย่าง 

เป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น  6 ส่วน  15 ขั้นตอน โดยเปรียบเปรย 

กระบวนการของ Oketing กับการออกเดินเรือสมบัติ เพราะ Oketing  

คือกลยุทธ์ที่นำามาใช้ได้กับทุกอย่าง ผมหวังว่าทุกคนจะสามารถนำา  

Oketing มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตนได้ เพราะ Oketing  

ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎี แต่เป็นกลยุทธ์ที่เน้นใช้งานจริง ดังนั้นไม่ว่าใคร 

ก็เข้าใจได้ง่ายและทำาตามได้ทันที หวังว่าทุกคนจะหาเวลาอ่านหนังสือ 

เล่มนี้จนจบ หากคุณอ่านบทที่ 4 อย่างสบาย  ๆ เหมือนอ่านความเรียง 

แล้วละก็  ผมอยากให้คุณอ่านบทที่  4  ซำ้าอีกครั้งอย่างตั้งใจยิ่งขึ้น 

เหมือนเวลาอ่านหนังสือเรียน และผมแนะนำาให้กลับไปอ่านบทที่  2  

ซำ้าอีกรอบหลังจากที่คุณอ่านบทที่  4 จนจบและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง 

ความรู้ใหม่ ๆ 
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อันที่จริงแนวคิดในหนังสือ  광고의  8원칙  (หลักการโฆษณา  

8 ประการ) ที่ผมเขียนขึ้นซึ่งตีพิมพ์ไปก่อนหน้านี้ ก็ได้หลอมรวมอยู่ใน 

บทที่ 4 ของหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกัน

เนื้อหาซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของ  Oketing  ในบทที่  4 นั้นจะว่า 

ยากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย แต่หากจะปล่อยให้คุณแก้สมการไขปริศนา 

ออกมาได้ง่ายเกินไปก็คงไม่เหมาะเท่าไร กลับกันผมก็ไม่ได้ต้องการ 

ให้คิดคำาตอบได้ยากเหมือนการทำาข้อสอบเช่นกัน สรุปก็คือ อย่าได้คิดว่า 

หนังสือเล่มนี้ยากเกินไป ให้อ่านสบาย  ๆ  สัก 2 รอบก็พอ หลังจากนั้น 

ค่อยคิดทบทวนเกี่ยวกับกลยุทธ์  Oketing ดูอีกครั้ง คุณจะรู้สึกได้ถึง 

มุมมองที่เปิดกว้างขึ้นอย่างแน่นอน

หนังสือเล่มนี้นำาเสนอกลยุทธ์การตลาดออกมาในเชิงเพื่อความ 

อยู่รอด พร้อมทั้งยังช่วยพัฒนาพลังความคิด เพื่อให้ทุกคนเข้าใจกลยุทธ ์

การตลาดได้ง่ายและรวดเร็ว ผมเริ่มมาจากศูนย์ ผมจึงเข้าใจความ 

ปรารถนาที่จะมีอิสรภาพทางการเงินมากกว่าใคร ผมจึงตั้งใจที่จะแบ่งปัน 

วิธีการได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินให้แก่ทุกท่าน และคาดหวังอย่าง 

แรงกล้าว่าจะมีผู้คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

หากต้องการเป็นคนรวยระดับแนวหน้าในสังคมที่คุณอยู่ มาร่วม 

ผจญภัยใน  “เรื่องราวของผม”  และ  “ออกเดินเรือสมบัติ”  ไปด้วยกัน ลอง 

ตั้งใจอ่านแล้วนำามาปฏิบัติจริง แม้จะไม่ได้รวยติดอันดับท็อป 1% แต่ 

ผมเชื่อว่าคุณจะก้าวเท้าข้างหนึ่งเข้าไปยืนในอันดับท็อป 5% ได้แน่นอน  

ผมจะทำาให้คุณได้เป็นกัปตันเรือสมบัติก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้จบ  

3 รอบ ผมเชื่อมั่นว่าจะทำาให้ทุกคนได้รับ  “มูลค่าและกำาไรเป็นสิบ  ๆ  เท่า 

จากราคาของหนังสือเล่มนี้” 

ตัว
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3 วิธีสู่การเป็น
คนรวยระดับท็อป 5%

01

หลายคนปรารถนาที่จะเป็นคนรวยระดับท็อปของประเทศ แต่ 

งานออฟฟิศธรรมดา ๆ  จะช่วยให้ไปถึงความฝันนั้นได้หรือ เรามาลองคิด 

กันก่อนว่าคนแบบไหนที่ เรียกว่า  “คนรวย”  ซึ่งแน่นอนว่าคำาจำากัด 

ความของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป ปกติแล้วอย่างแรกที่เราจะทำาก็คือ 

ดูว่าคนนั้นมีอิสรภาพทางการเงินมากแค่ไหน

ตัวอย่างเช่น คนที่มีรายได้เดือนละ  30 ล้านวอน  (ประมาณ  

820,000 บาท) ถือว่ารวยไหม ถ้าคนนั้นต้องทำางานอย่างหนักจนตาย 

แล้วละก็ ถือว่าเขาไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินเลย แล้วคนที่ทำาเงินได้ 

เดือนละ 1 ล้านวอนล่ะ (ประมาณ  27,000 บาท) ถ้าคนคนนี้มีชีวิต 

ที่อยากทำางานตอนไหนก็ทำา อยากพักตอนไหนก็พักได้โดยไม่ต้องกังวล 

เรื่องปัจจัยพื้นฐานการดำารงชีวิตละก็ ถือว่าเขามีอิสรภาพทางการเงิน 

แล้ว รวมทั้งในสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันใด ๆ ก็ตาม ก็ยัง 

รับประกันว่าสิ่งเหล่านั้นจะยังไม่หายไปด้วย

ผมเติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะความเป็นอยู่แร้นแค้นและเห็น 

พ่อแม่ทำางานหนักทุกวันมาตลอด อาจเพราะเช่นนั้นผมจึงปรารถนาอยาก 

มีอิสรภาพทางการเงินเหนือสิ่งอื่นใด ตอนนั้นผมชอบอ่านหนังสือมาก  

จึงอยากใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปจะได้มีเวลาอ่านหนังสือ 

อย่างเดียวทั้งวัน และเมื่อผมได้มาใช้ชีวิตจริงในสังคม ก็รู้ว่าชีวิตที่ผม 

ต้องการมันคือพีระมิดขั้นสูงสุดของความรวยที่ใคร  ๆ  ต่างใฝ่ฝันถึง เพียง 
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แค่สะพายกระเป๋าแบรนด์เนม ได้นั่งรถยี่ห้อดัง ๆ ก็ใช่จะสรุปได้ว่าเขาเป็น 

คนรวย เพราะคนที่มีอิสรภาพทางการเงินไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้สักเท่าไร  

แถมยังไม่พยายามโชว์ความรำ่ารวยให้ใครเห็นอีกด้วย

วิธีที่ 1 คว�มรวยไม่ได้ขึ้นกับคว�มส�ม�รถ
หรือเจตจำ�นงของมนุษย์

ใชว่า่ใครจะมอีสิรภาพทางการเงนิไดง้า่ยไปเสยีหมด การมอีสิรภาพ 

ทางการเงินหรือการเป็นคนรวยระดับท็อป 5% ได้นั้นมี  3 วิธีด้วยกัน  

และ 2 จาก 3 วิธีที่ว่านี้เราก็คุ้นหูกันอยู่บ่อย  ๆ นั่นคือ การลงทุนและ 

การทำาธุรกิจนั่นเอง

การลงทุนมีหลายรูปแบบ เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำา  

เงินตราต่างประเทศ หรือสกุลเงินดิจิทัลต่าง  ๆ เป็นต้น ซึ่งก็คือการใช้ 

เงินต่อเงินนั่นเอง การที่มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เวลา 

ทำางานเพื่อแลกเงินช่างเป็นเรื่องที่สนุกเหลือเกิน จึงไม่น่าแปลกใจที่การ 

มี Passive Income จะเป็นความฝันของใครหลายคน เพราะพวกเขา 

อยากมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเอง

ทว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ถ้าอยากประสบความสำาเร็จละก็  

ต้องมีสิ่งพื้นฐานที่สุดคือเงินทุนนั่นเอง แต่การเก็บรวบรวมเงินทุนก็ไม่ง่าย 

เอาเสียเลย และแม้จะรวบรวมมาได้แล้วก็อาจต้องใช้ไปกับเรื่องด่วนอื่น ๆ  

หรืออาจลงทุนผิดที่ผิดทางก็ได้ การลงทุนในที่นี้หมายถึงการอุทิศทั้งเงิน  

เวลา และแพสชั่น แถมยังต้องคิดกลยุทธ์อยู่เรื่อย  ๆ อย่างไม่หยุดหย่อน  

และยังต้องกล้าได้กล้าเสียอีกด้วย 

มีคนมากมายที่คิดว่ารายได้จากการลงทุนคือสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  

แตก่ารลงทนุไมไ่ดร้บัประกนัวา่จะมกีำาไรเสมอไป และยงัตอ้งใจหายใจควำา่ 
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กับอัตราผลกำาไรที่จะตกฮวบลงเมื่อไรก็ได้ แม้จะมีโอกาสทำาเงินจาก 

การลงทุนได้ แต่โอกาสสูญเงินก็สูงเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่แล้วการ 

ลงทุนที่ให้ผลกำาไรงามจะแขวนอยู่บนเส้นด้ายของการเปลี่ยนแปลงใน 

สถานการณ์ตลาด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตจำานงหรือความสามารถของใคร

นอกจากนั้นส่วนใหญ่เรายังไม่ได้ผลตอบแทนเท่ากับที่ลงทุนไปด้วย  

เหตุผลง่าย  ๆ  ก็คือ การลงทุนเป็นโครงสร้างของการที่มีคนทำาเงินได้และ 

ก็มีคนสูญเงินไป แล้วถ้ามันเป็นโครงสร้างที่ทุกคนทำาเงินได้โดยไม่จำากัด 

ล่ะจะเป็นอย่างไร คำาตอบคือมูลค่าของทุกอย่างก็จะพุ่งสูงขึ้นแบบทะลุ 

เพดาน เช่น บ้าน 1 หลังก็อาจมีราคาหลายล้านล้านวอน เป็นต้น

ผลกำาไรจากการลงทุนนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะตกลงมา แค่เพียง 

ทำาเงินได้เยอะในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้แปลว่าจะรักษาสถานภาพนั้นไว้ 

ได้ตลอด หากสังเกตให้ดี รอบ  ๆ  ตัวเราก็มักมีผู้ที่อวดอ้างตัวว่าเป็น 

ผู้ เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหายหน้าหายตาไปอย่างไม่บอกไม่กล่าว  

นี่คือหลักฐานยืนยันว่า แค่เพียงความสามารถกับความพากเพียรไม่ได้ 

ทำาให้ประสบความสำาเร็จ มันยังมีองค์ประกอบสำาคัญที่ต้องจัดเตรียม 

ให้พร้อมเพื่อประสบความสำาเร็จในการลงทุนด้วย ซึ่งก็คือวินัย ความ 

มุ่งมั่น  กลยุทธ์  การค้นคว้าข้อมูล ความสามารถในการวิเคราะห์  

แล้วก็โชคนั่นเอง แต่คนเรามักมองข้ามองค์ประกอบเหล่านี้ไป การรู้ 

กับการปฏิบัติจริงนั้นไม่เหมือนกัน  และการลงทุนคือตัวอย่างหนึ่งที่ 

หลาย ๆ ครั้งสิ่งที่รู้ดันกลายเป็นสิ่งที่ผิดไปซะได้

วิธีที่ 2 ใช้พลังทั้งหมดของคุณในก�รจู่โจม
 

การทำาธรุกจิของตวัเองตอ้งเดมิพนัแบบหมดหนา้ตกั หากคณุเขา้หา 

มันอย่างหยาบ  ๆ ด้วยความคิดที่ว่า “ลองท้าทายตัวเองสักครั้งก็แล้วกัน”  

คุณอาจเจ็บหนักก็เป็นได้ เพราะมีหลายคนที่ผ่านไปไม่กี่ปีก็ล้มเหลว 

ตัว
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และกลายเป็นคนล้มละลายในที่สุด เมื่อได้เห็นผู้คนเหล่านี้รอบตัวผม 

มากมาย ก็ทำาให้รู้ว่าการทำาธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ธุรกิจเป็นอะไรที่ต้องดิสรัปต์ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยสังเกต 

ความเปลี่ยนแปลงของตลาด และยังต้องคอยสังเกตคู่แข่งอีกด้วย เรา 

ถูกลิขิตให้เกิดมาแบ่งกันใช้ทรัพยากรที่จำากัดอย่างเลือกไม่ได้ ดังนั้น 

จึงต้องตรวจสอบหลาย  ๆ  ครั้งให้แน่ใจว่าธุรกิจที่จะทำามันเหมาะกับเรา 

หรือเปล่า

กอ่นหนา้นีผ้มไดบ้อกไวว้า่การลงทนุในหุน้ตอ้งมเีงนิ เวลา แพสชัน่  

และความเชื่อมั่น แต่สำาหรับธุรกิจแล้ว นอกจากสิ่งเหล่านั้นยังจำาเป็น 

ต้องมีความสามารถเพิ่มอีก 3 - 4 อย่าง ได้แก่ ความสามารถในการ 

มองความเป็นไปได้ในอนาคต  ความมุ่งมาดปรารถนาอันแรงกล้า  

ความใจกว้างและกลมเกลียวกับพนักงาน รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่พาไปสู่ 

อนาคตที่ดีกว่าได้ บางคนกล่าวว่านี่คือพรสวรรค์ที่ผู้นำาต้องมี ซึ่งก็ 

ไม่ได้ผิดเสียทีเดียว แต่ก็ใช่ว่าจะต้องรู้สึกสิ้นหวังที่เราไม่มีความสามารถ 

เหล่านี้ เพราะมันสามารถสร้างขึ้นได้จากความมานะพากเพียรนั่นเอง

ผมไมไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะเปรยีบเทยีบการลงทนุกบัการทำาธรุกจิวา่แบบไหน 

ดีกว่ากัน เพราะผมก็ใช้ทั้ง 2 วิธีนี้อยู่โดยไม่ได้ตั้งใจจะใช้มาตั้งแต่แรก  

แต่ก็เพิ่งเริ่มทำามาได้แค่เพียง 12 ปีเท่านั้น เพราะก่อนที่จะลองท้าทาย 

กับมัน ผมมีคุณภาพชีวิตและฐานะดีขึ้นด้วยวิธีการอื่นเรียบร้อยแล้ว  

และสิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ก็คือวิธีการที่ว่านั่นเอง

ผมอยากให้คุณเปิดใจให้กับวิธีการที่ผมจะนำาเสนอต่อจากนี้ หาก 

คุณยินดีที่จะลงทุนในชีวิตของคุณ ก็ขอให้ลองอ่านหน้าต่อ ๆ ไป เมื่อได้ 

เรียนรู้เคล็ดลับที่ผมบอกแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือใครก็ตาม 

ย่อมขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าได้

ตัว
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วิธีที่ 3 ใช้กลยุทธ์ Oketing ให้เป็น

Oketing คือคอนเซปต์กลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใคร 

คดิออกมากอ่น มาจากการรวมกนัของตวัอกัษร “O” กบัคำาวา่ “Marketing”  

ซึ่งตัวอักษร  “O”  ในที่นี้หมายความว่าสามารถทำาให้อะไรก็ตาม “OK!”  

ได้หมด และยังหมายถึงวัฏจักร (Cycle) ที่ไม่รู้จบอีกด้วย พูดง่าย ๆ คือ  

หากนำาหลักการแบบ Oketing ไปใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญละก็ จะสามารถ 

ทำาให้อะไรก็ตามเป็นจริงขึ้นมาได้ Oketing เป็นหลักการที่นำามาประยุกต์ 

ใช้ได้กับทุกเรื่อง หากคุณนำามาใช้กับตัวเอง ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไป 

ราวกับพลิกฝ่ามือ แม้ว่าจะเป็นเพียงคนธรรมดา ก็จะกลายเป็นคน 

น่าสนใจขึ้นมาทันที

ไม่สำาคัญว่าคุณจะอยู่ในฐานะใด ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ 

กับว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยวิธีคิดแบบไหน และแทนค่ามันลงไป 

ในตัวคุณแล้วคิดทบทวนเกี่ยวกับมันหรือไม่ 

พนักงานออฟฟิศ หากใช้ Oketing ได้อย่างเชี่ยวชาญก็จะได้รับ 

การยอมรับจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ได้เลื่อนขั้น และมีโอกาส 

ในการทำาให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะทำาให้ก้าวไปสู่การเป็นคนรวย 

แถวหน้าได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายและไม่มีความเสี่ยงใด  ๆ  

ทว่าคุณไม่สามารถรวยได้จากการทำางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาเป็น 

เอาตายและใช้ทักษะเพียงทักษะเดียวเท่านั้น ผมไม่ได้กำาลังบอกให้คุณ 

ไปพัฒนาตัวเองอะไรเทือกนั้น แต่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะทำางาน 

หรอืธรุกจิประเภทไหนกต็าม ลว้นตอ้งเรยีนรูเ้รือ่งการตลาดและการโฆษณา 

ติดตัวเอาไว้ต่างหาก เมื่อทำาเช่นนี้คุณจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าแม้จะ 

ทำางานในปริมาณเท่ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่น  ๆ  ก็ตาม และจะยังทำาให้ 

พวกเขาพึงพอใจในตัวคุณได้อีกด้วย 

ตัว
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ผู้บริหาร หากใช้ Oketing ได้อย่างเชี่ยวชาญก็จะขยายธุรกิจได้  

มีความสามารถในการปกครองดูแล และเป็นกัปตันตัวจริงของบริษัท  

ที่สำาคัญคือจะมีแรงกระตุ้นในการคิดไอเดียหรือโปรเจ็กต์ใหม่  ๆ และ 

แน่นอนว่าจะทำาให้มีความสามารถในการทำาให้พนักงานมีจิตสำานึกความ 

เป็นเจ้าของขึ้นมาโดยอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้จะทำาให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ในสายตาหุ้นส่วนหรือคู่ค้า กลยุทธ์ Oketing จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ 

บริษัทเติบโต

นักศึกษาและคนที่เพิ่งเรียนจบ หากใช้  Oketing ได้อย่าง 

เชี่ยวชาญก็จะทำาให้พัฒนาทั้งความคิดและผลการเรียน รู้สึกรักตัวเอง 

มากขึ้น แถมยังช่วยพัฒนาความสามารถในการนำาเสนองานได้อีกด้วย  

นอกจากนี้ยังช่วยให้ใช้จุดแข็งของตัวเองได้อย่างมีกลยุทธ์ ได้รับการ 

ยอมรับจากคนรอบข้างว่าเป็นคนที่มีภาวะผู้นำา

แม้ตอนที่ต้องหางานทำาก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น  ไม่ว่าคุณจะตั้ง 

เป้าหมายอะไรไว้ ก็จะมีแพสชั่น ความปรารถนาอันแรงกล้า และ 

ความกล้าที่จะวิ่งไปสู่เป้าหมายนั้นแม้จะเจอสถานการณ์ยากลำาบาก 

ใด  ๆ  ก็ตาม ก็จะผ่านไปได้อย่างมั่นคงด้วยพลังความคิดแบบ Oketing  

ความกลัวจะหายไป พร้อมทั้งยังเพิ่มความสามารถในการพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาสอีกด้วย 

แม่บ้าน หากใช้ Oketing ได้อย่างเชี่ยวชาญก็จะได้รับการยอมรับ 

จากลูก ๆ ว่าเป็นแม่ที่เยี่ยมยอด แถมยังได้รับการยอมรับจากบรรดาแม ่ๆ  

คนอื่น  ๆ นอกจากนี้ยังอาจได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายตามที่ต่าง  ๆ  

และสอนเทคนิค Oketing ให้ลูก ๆ ของตัวเอง รวมทั้งคนอื่น ๆ อาจส่งลูก 

ของตนมาเรียนกับคุณด้วยก็ได้ Oketing จะช่วยปลุกพรสวรรค์ในตัวคุณ 

ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนรอบข้างและดึงความสามารถที่ทำากำาไรได้ออกมา 

ตัว
อย
่าง



12 OKETING การตลาดที่ใช้กับอะไรก็ได้ผล

หัวหน้าครอบครัว หากใช้ Oketing ได้อย่างเชี่ยวชาญก็จะได้รับ 

การยอมรับว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยอดเยี่ยม ช่วยเพิ่มแรงใจในการ 

แบกรับหลายสิ่งหลายอย่างในฐานะเสาหลักของครอบครัว ทำาให้อยาก 

อุทิศตนต่ออาชีพการงานมากขึ้นและช่วยให้สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 

ออกมาได้ ด้วยความสามารถเหล่านี้บวกกับการใช้เทคนิค  Oketing  

จะทำาให้มีทักษะทางการตลาดและการโฆษณาที่แปรผันโดยตรงกับ 

ประสิทธิภาพการทำางาน

คนที่ใช้ Oketing กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างประสบผลสำาเร็จ  

ก็จะได้รับการยอมรับจากครอบครัวของเขา ความอบอุ่นในครอบครัว 

ก็จะงอกงามขึ้นเท่า  ๆ  กับที่ได้รับการยอมรับ ทำาให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ที่จะปกป้องครอบครัวและทำาหน้าที่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวได้อย่างดี 

ที่สุด 

เป็นเรื่องดีที่เราจะทำาเปลือกนอกหรือแพ็กเกจจิงของตัวเองให้ดูดี  

(การตลาด) และในขณะเดยีวกนักป็า่วประกาศ (โฆษณา) ใหโ้ลกรูไ้ปดว้ย  

เพราะต่อให้เปลือกนอกดี แต่ไม่ประกาศให้ใครรู้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร  

ในทางกลับกัน หากทำาให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในสภาพที่เปลือกนอกยับยู่ยี่ 

ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นทั้ง  2 อย่างนี้ต้องทำาควบคู่กันเสมอ ซึ่ง 

ผมมีเทคนิคแนะนำาไว้ในเล่ม ปกติในตำาราการตลาดและโฆษณาทั่วไป  

จะพบว่ามีการอธิบายที่เข้าใจยาก แต่ Oketing ออกแบบมาให้อ่านง่าย 

และไหลลื่น แต่ถ้าคิดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แค่รอบสองรอบแล้วจะบรรลุ 

ทุกหัวใจสำาคัญของ Oketing ก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน คุณต้องอ่านหนังสือ 

เล่มนี้หลาย  ๆ  รอบ และฝึกจากประสบการณ์จริง จึงจะสำาเร็จตามที่ 

ปรารถนาได้ในที่สุด

ตัว
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ในบรรดาคนที่ถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ คงมีหลายคนที่หยิบ 

ออกมาจากเชลฟ์ด้วยความตั้งใจว่าจะนำา Oketing มาปรับใช้กับหน้าที่ 

การงานหรือธุรกิจของตัวเอง แต่ผมจะขอเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ว่า 

จะเป็นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ธุรกิจ”)  

สุดท้ายแล้วก็คืองานที่ทำาโดยมนุษย์ ดังนั้นเพื่อที่จะทำาธุรกิจให้ประสบ 

ความสำาเร็จ เราต้องวางเงื่อนไขเกี่ยวกับคนไว้ล่วงหน้าว่าใครจะเป็น 

คนผลิต ใครจะเป็นคนบริหารจัดการ นี่คือองค์ประกอบที่สำาคัญมาก 

ทั้งต่อผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า เราจึงต้องเริ่มจากการทำา 

แพ็กเกจจิง (การตลาด) และป่าวประกาศ (โฆษณา) ให้กับคนของเรา 

เสียก่อนถึงจะตั้งเป้าหมายที่ เหมาะสม และหาพนักงาน นักลงทุน  

คู่ค้า รวมถึงลูกค้ามาได้

“จิตสำ�นึกคว�มเป็นเจ้�ของ” ที่ทุกคนต้องมี

เมื่อเราทำาแพ็กเกจจิง  (การตลาด) และตั้งใจที่จะป่าวประกาศ  

(โฆษณา) ตัวเองออกไป ไม่สำาคัญว่าเป้าหมายจะเป็นประธานบริษัท 

หรือตัวเราเอง แต่ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำางานที่แรก  ๆ ผมก็ทำางานด้วยกรอบ 

ความคิดที่ว่ากำาลังทำาธุรกิจของตัวเองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการ 

ธุรกิจกับเรื่องส่วนตัว
เป็นความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไม่ได้

02
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ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การสร้างบริการ หรือแม้แต่การสัมภาษณ์พนักงาน 

ใหม่ก็ตามที ผมทำาราวกับว่ากำาลังทำาธุรกิจของตัวเองในบริษัทอีกที 

โดยที่ไม่มีใครรู้เลย พูดง่าย  ๆ  ก็คือการมี  “จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ”  

นั่นเอง

จะคิดว่าประธานบริษัทเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวไม่ได้เด็ดขาด  

แต่พนักงานทุกคนต้องเป็นเจ้าของบริษัทด้วย ส่วนใหญ่คนจะคิดว่า 

แค่ตั้งใจทำางานที่ได้รับมอบหมายมาก็พอ  เดี๋ยวบริษัทก็ดีเองแหละ  

ซึ่งความคิดนี้จะใช้ได้กับบริษัทเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เพราะที่จริงแล้ว 

พนักงานทุกคนต้องลงเรือลำาเดียวกันและช่วยกันพายเรือไปยังเป้าหมาย 

ใหญใ่หไ้ด ้ ซึง่ผูบ้รหิารทีเ่ปน็หวัเรอืใหญจ่ะเอาแตอ่อกคำาสัง่ไมไ่ด ้ บางครัง้ 

ก็ต้องมาออกแรงพายด้วยกัน แถมยังต้องช่วยกันจับปลาด้วย

ทั้งบริษัทชื่อดังที่ประสบความสำาเร็จระดับโลกและบริษัทสตาร์ตอัป 

ที่ประสบความสำาเร็จอย่างน่าประหลาดใจล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน  

นั่นคือพนักงานทุกคนล้วนมีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของและพุ่งเป้าไปยัง  

“เป้าหมาย” เดียวกัน 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ธรรมดานั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาจากความ 

พยายามของคนเพียง 2 คน หากทุก  ๆ  คนไม่ร่วมใจกันทำางาน ธุรกิจ 

ก็ไม่มีทางประสบความสำาเร็จได้ และเชื่อแน่นอนว่าหลายคนคงมีคำาถาม 

ในใจว่า

“เราจะกระตุ้นพนักงานได้อย่างไรบ้าง”

หากต้องการสร้างธุรกิจให้ติดอันดับท็อปของประเทศละก็ จะต้อง 

มีบุคลากรที่ทุ่มเททำางานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น แล้วต้องทำายังไงล่ะ

ไมย่ากเลย กแ็คเ่ปดิโอกาสใหพ้วกเขาไดท้ำางานกนัอยา่งสนกุสนาน  

และมันจะสนุกได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีผลกำาไร ดังนั้นต้องแสดงวิสัยทัศน์ 

ที่ชัดเจนซึ่งจะทำาให้บริษัทเติบโตได้จริงและต้องสนับสนุนพวกเขา ต้อง 

มอบอำานาจความรับผิดชอบให้ ต้องกล้าให้ลองผิดลองถูก และต้อง 

ตัว
อย
่าง



15โอดูฮวาน

ทำาให้อนาคตของพวกเขามั่นคง  แต่ก่อนอื่นคุณต้องเติมเต็มธุรกิจ 

ด้วยคนที่เห็นพ้องกับวิสัยทัศน์ของคุณและทุ่มเททำางานไปด้วยกันให้ได้ 

เสียก่อน

เมื่อทุกคนโฟกัสไปที่ธุรกิจพร้อมกับวิ่งไปยังเป้าหมายใหญ่อย่าง 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แสงเทียนของทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

ก็จะลุกโชนขึ้นมา หากจู่  ๆ  พายเรือเข้าไปในที่มืดก็จะมองไม่เห็นอะไร 

เลย แต่ถ้าเราพยายามปรับสายตาแล้วโฟกัสไปกับสภาพแวดล้อม เรา 

ก็จะค่อย  ๆ  เห็นบรรยากาศรอบข้างชัดขึ้น ดังนั้นทุกคนจึงต้องถือเทียน 

ของตัวเองไว้ให้มั่นแล้วโฟกัสไปที่เป้าหมาย เมื่อทำาได้เช่นนี้ก็จะคิดไอเดีย 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดาออกมาได้อย่างแน่นอน 

จงได้รับคว�มไว้ว�งใจและได้ใจจ�กพนักง�น

จงกล้าที่จะลองสิ่งใหม่  ๆ  และมีแพสชั่นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ 

หรือบริการให้ติดอันดับให้ได้ เมื่อคิดเช่นนั้นคุณก็จะเป็นคนสำาคัญที่ขาด 

ไม่ได้ของงานนั้นโดยไม่รู้ตัว ที่สำาคัญคือการทำาแค่เท่าที่บริษัทสั่งให้ 

ทำาไม่ใช่เรื่องดี คุณต้องมองหาวิธีการและงาน (Task) ที่ดีกว่าอยู่เสมอ  

เมื่อทำาได้ดังนี้ แม้จะเป็นพนักงานธรรมดาก็อาจกลายเป็นหัวหน้าทีมได้

เมื่อได้เป็นหัวหน้าทีมจริง  ๆ ความมุ่งมั่นและวิธีการทำางานก็จะ 

แตกต่างออกไปเล็กน้อย ตอนคุณเป็นพนักงานทั่วไป ผลงานของคุณ 

จะมาจากความสามารถเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เมื่อเป็นหัวหน้าทีม 

แล้ว  ความสามารถทั้งหมดของคนในทีมจะเป็นตัวกำาหนดผลงาน 

ของคุณ

การเพิ่มขวัญกำาลังใจให้แก่สมาชิกในทีมและทำาให้มีความเป็น 

นำ้าหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นหน้าที่ของหัวหน้าทีม แล้วต้องทำาอย่างไร 

ถึงจะได้ใจพนักงานล่ะ ก่อนอื่นต้องชี้แจงวิสัยทัศน์ของบริษัทให้ทุกคน 
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ในทีมรู้และต้องสื่อสารกับสมาชิกทุกคนอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้แนะ 

วิธีการทำางานให้กับพวกเขา คุณต้องมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะมนุษย์และ 

สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับคนในทีมเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ ที่สำาคัญ 

เทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความสนิทสนม 

กับพนักงานใหม่ เพราะเขาจะมีความรู้สึกขอบคุณปนอยู่ด้วย บางที 

คุณอาจได้เห็นความมหัศจรรย์ของพนักงานใหม่ที่ทำางานราวกับเป็น 

หัวหน้าทีมเลยก็ได้

จงอยา่ลมืใหก้ำาลงัใจวา่ทกุคนคอืสมาชกิทีข่าดไมไ่ดข้องทมี จากนัน้ 

ความสามารถของพวกเขาจะกลายเป็นความสามารถของหัวหน้าทีมใน 

ไม่ช้า และเมื่อมีสมาชิกแบบนี้อยู่ในทีม ความฝันที่จะผลักดันธุรกิจให้อยู่ 

อันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมก็จะมีโอกาสเป็นจริงมากขึ้น

ในโลกนี้ไม่มีวิธีการที่จะทำาให้ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์โดดเด่นติดอันดับ 

โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย พนักงานทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจและ 

นำาหลักการ Oketing มาใช้อย่างกระตือรือร้นในทุกขั้นตอน นี่เป็นวิธี 

ที่ดีที่สุดในการก้าวไปสู่ความเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการ

“บ้าไปแล้ว! เป็นไปไม่ได้หรอก อย่าพูดอะไรเพ้อเจ้อน่า” ทุกครั้ง 

ที่ทำาสิ่งใหม่ ผมมักได้ยินคำาพูดทำานองนี้นับครั้งไม่ถ้วน แต่งานเหล่านั้น 

ของผมล้วนกลายเป็นจริงในที่สุด แค่อาศัยความพยายามอย่างเดียว 

คงไม่ทำาให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการ หัวใจสำาคัญคือต้องรู้วิธีที่ถูกต้องด้วย  

คุณต้องตระหนักรู้ความต้องการของตนเอง แล้วค่อยพยายามอย่างหนัก 

ถึงจะสมความปรารถนาได้จริง ๆ 

ในบทที่ 2 ผมจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่ก้าวสู่ระดับท็อปได้จริง 

ด้วยเทคนิคแบบ Oketing คิดว่าคุณน่าจะพอเดาทางกันถูกว่าคือเรื่อง 

ของผมเอง ไม่ง่ายเลยที่ต้องมาเล่าอดีตอันน่าอับอายของตัวเองให้คนอื่นรู้  

แต่มันก็มีเหตุจำาเป็นที่ผมต้องเปิดเผยบางส่วนในประวัติของตัวเอง เพราะ 
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ผมประสบความสำาเร็จตามที่วาดหวังไว้ด้วย Oketing จริง ๆ ถ้าคนไม่มี 

ต้นทุนชีวิตอย่างผมทำาได้ ทุกคนต้องทำาได้แน่นอน ผมเป็นคนธรรมดา  

ไม่มีอะไรพิเศษ แถมยังขาดแคลนด้วยซำ้า ดังนั้นขอจงได้รับความมั่นใจ 

จากผมและทำามันออกมาอย่างเต็มที่ ผมเชียร์คุณสุดหัวใจ 
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ตอนเปน็เดก็ ฐานะทางบา้นของผมไมด่เีอาเสยีเลย อาจไมถ่งึกบัวา่ 

ไม่มีอะไรจะกิน แต่ก็แทบนับครั้งที่ได้กินเนื้อสัตว์ได้เลย ด้วยความที่ต้อง 

ทนหิวตลอดเวลา เมื่อไปบ้านญาติทีไรผมจึงต้องยื้อแย่งกับคนอื่น  ๆ  

เพือ่จะไดก้นิเพิม่อกีสกัคำากย็งัดี พอ่ของผมทำางานหลายอยา่ง ทัง้เปดิรา้น 

รับทำาป้าย ร้านรับซื้อของเก่า ขับรถโรงเรียน งานเพนต์สี และอื่น ๆ ซึ่ง 

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำาให้พ่อต้องเปลี่ยนงานก็คือเพราะมันเจ๊งนั่นเอง แม้ 

พอ่จะยุง่มาก แตก่ย็งัเอาใจใสล่กู ๆ เปน็อยา่งด ี แถมยงัเปน็พอ่ทีเ่ทส่ำาหรบั 

ผมเสมอ 

วันหนึ่งพ่อบอกผมว่าจะลองท้าทายตัวเองด้วยการทำางานเคาะพ่น 

สีรถดู และนับจากวันนั้นพ่อก็นำาป้ายไปแขวนไว้ที่รถตู้ของตัวเอง ซึ่งเป็น 

รถแบบที่จะพบเจอได้ทั่วไปบนท้องถนน และกลายร่างเป็น “ช่างเคาะพ่น 

สีรถ”  ไปอย่างเนียน  ๆ ผมยังจำาคำาที่พ่อพูดในตอนนั้นได้แม่นและมันยัง 

ดังก้องอยู่ในหัวของผมจนถึงตอนนี้

“พ่อทำางานกับเหล็กมาหลายปี แถมยังเพนต์สีเป็นด้วย ยังไงพ่อ 

ต้องทำาได้แน่นอน!”

คำาพูดของพ่อเปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิง เพราะตั้งแต่ 

วันนั้นไม่ว่าจะเจออะไร ผมก็จะบอกตัวเองว่า “เราต้องทำาได้!” 

ชีวิตของพ่อ 
จากช่างซ่อมรถข้างทาง
สู่การเป็นดอกเตอร์

01
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ส�เหตุที่ผมเริ่มทำ�ก�รตล�ด

พ่อคือคนที่ผมเคารพที่สุดในโลก แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าพ่อ 

ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคาะพ่นสี แม้แต่ตัวพ่อเองก็ยังเห็นด้วย 

และบอกตรง  ๆ  ว่าตัวเองฝีมือยังไม่ถึงขั้นพอใช้เลยด้วยซำ้า เพราะแม้จะ 

เคยทำาป้ายหรือเพนต์สีมาก่อน แต่การแยกชิ้นส่วนรถออกมาแล้วทาสี 

ให้ได้อย่างแนบเนียนนั้นไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลย นอกจากนี้ เพื่อเลี่ยงการ 

ถูกจับ1 พ่อจึงต้องตระเวนขับรถไปหลาย  ๆ  ที่ทำาให้ไม่มีลูกค้าขาประจำา  

อย่าว่าแต่ลูกค้าเลย เงินก็ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไรด้วย

ตอนนั้นผมกำาลังเตรียมสอบเป็นครู เป็นช่วงที่ไม่มีเงินเลยจนต้อง 

ขอเงินพ่อแม่ใช้ครองชีพ ซึ่งเงินก็มาจากบัตรเครดิตและเงินกู้นั่นเอง  

ในฐานะลูกชาย ผมไม่อาจเมินเฉยต่อความยากลำาบากที่พ่อแม่แบกรับ 

ไวไ้ด ้ จงึตดัสนิใจวา่จะตอ้งชว่ยแบง่เบาความตงึเครยีดทางการเงนิของบา้น 

ให้ได้ แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ยังดี2

ผมได้เริ่มทำาการตลาดครั้งแรกในชีวิตก็คือโปรเจ็กต์ที่ชื่อว่า “เพิ่ม 

รายได้ให้พ่อ” เพื่อแก้ไขสถานการณ์ของครอบครัวให้ดีขึ้น ธุรกิจซ่อมรถ 

ที่พ่อของผมริเริ่มไว้จะต้องไปได้สวยเท่านั้น

“ต้องทำาอย่างไรร้านเคาะพ่นสีของพ่อถึงจะมีลูกค้ามากขึ้น”

หลงัจากคดิซำา้ไปซำา้มากไ็ดข้อ้สรปุวา่ตอ้งแกไ้ขจดุออ่นกอ่นเลย ผม 

รวบรวมข้อดีข้อเสียของการทำางานซ่อมรถข้างถนนอันแสนยากลำาบากนี้ 

ออกมาได้เยอะมาก ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองข้อ แต่มันมีทั้งความไม่แน่นอน  

ความไม่สะดวกสบาย และบริการหลังการขายที่ทำาไม่ได้ ส่วนข้อดีนั้น 

แทบจะหาไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีลูกค้าน้อยมากที่อยากมาใช้บริการ 

1 พ่อไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจหรือขอใบอนุญาตทำาธุรกิจเคาะพ่นสี – ผู้แปล
2 บทที่ 4 ส่วนที่ 1 สติ ขั้นตอนที่ 2 สมบัติ “สมบัติและเป้าหมายคือเชื้อเพลิงสำาหรับ 

การตลาด” หน้า 182

ตัว
อย
่าง



22 OKETING การตลาดที่ใช้กับอะไรก็ได้ผล

ร้านรถตู้ข้างทางแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็พากันไปใช้บริการร้านที่เปิดเป็น 

กิจจะลักษณะมากกว่า นอกจากกรณีจำาเป็นที่ต้องซ่อมรถอย่างเร่งด่วน 

จริง ๆ และผ่านมาทางนั้นพอด ี

จู่ ๆ ผมก็คิดขึ้นได้ว่าต้องโฆษณาธุรกิจของพ่อ คนรอบตัวต่างพากัน 

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นไปไม่ได้และเป็นอะไรที่บ้าไปแล้ว ก็ถูก 

ของพวกเขา เพราะไม่ว่าจะทำาการตลาดหรือโฆษณามากแค่ไหน แต่ 

ใครล่ะจะอยากมาใช้บริการร้านเคาะพ่นสีที่เป็นรถตู้ข้างทางกัน แต่ลองดู 

ก็ไม่เสียหาย ผมจึงเชื่อการตัดสินใจของตัวเองและเริ่มโฆษณากิจการ 

เคาะพ่นสีของพ่อ3

ก�รทำ�ก�รตล�ดครั้งแรกที่แสนจะบุ่มบ่�ม

หากตีความคำาว่า  “การโฆษณา”  แบบตรงตัว จะแปลว่าการบอก 

ให้รู้โดยกว้างขวาง แต่ผมขอเสนอว่าการโฆษณาที่แท้จริงคือการทำาให้ 

คนอื่นรู้ถึง  “คุณค่า”  ของสิ่งนั้น และการตลาด (Marketing) คือศาสตร์ 

ทีศ่กึษาวจิยัวา่จะทำาอยา่งไรใหผู้ค้นเขา้ใจและรบัรูจ้ดุประสงคข์องแคมเปญ 

การตลาดได้ ดังนั้นผมจึงเสนอว่าการตลาดคือการสร้าง (Make) และ 

การตามหา  (Hunting) เมื่อคุณอ่านคำาศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง  2 คำา 

ต่อกันเร็ว ๆ มันจะฟังคล้ายกับคำาว่า Marketing 

สรุปก็คือ เราทำาให้ผู้คนเข้าใจและรับรู้ด้วย “การตลาด” และ 

บอกให้รู้ถึงคุณค่าด้วย “การโฆษณา” นั่นเอง

3 บทที่ 4 ส่วนที่ 5 พรรคพวก ขั้นตอนที่ 11 การสื่อสาร “แม้คนอื่นจะหาว่าบ้า ก็ให้ 

เราดึงเขาไปด้วยกันให้ได้โดยใช้การตลาด” หน้า 287
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ต้องทำาอย่างไรถึงจะทำาให้ร้านเคาะพ่นสีเล็ก  ๆ  ของพ่อดูน่าสนใจ 

ขึ้นมาได้ ผมจึงเริ่มจากการอวดประสบการณ์การเปิดร้านรับทำาป้ายและ 

เพนต์สีที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งความจริงก็คือ เมื่อเทียบกับที่อื่น  ๆ  แล้ว 

แทบไม่มีข้อดีอะไรให้หยิบยกมาอวดอ้างได้เลยต่างหาก แต่อย่างน้อยผม 

ก็ได้อวดประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาของพ่อออกมาและทำาให้เป็นกลยุทธ์ 

สร้างความแตกต่าง4 

ผมได้เลือกและรวบรวมงาน “เคาะพ่นสีรถ” ที่ออกมาดี นอกจากนี้  

ผมได้อธิบายชีวิตและสถานการณ์ในการสอบไล่ของผมอย่างจริงจังว่า 

ผมต้องมัวมาทำาโฆษณาให้พ่ออย่างเดียวเลย และขอให้คนมาใช้บริการ 

กันเยอะ  ๆ อันที่จริงตอนนั้นผมเตรียมสอบไปพลางและกังวลเกี่ยวกับ 

ปากท้องไปพลาง คูปองอาหารแค่ใบเดียวก็มีค่าสำาหรับผมมาก แม้ว่า 

ข้อความที่ตีแผ่สถานการณ์ชีวิตของผมอาจดูเหมือนโฆษณาสำาหรับ 

ใครบางคน แต่ไม่ค่อยมีใครคิดแบบนั้น เพราะผมได้เน้นยำ้าไปว่านี่ไม่ใช่ 

การโฆษณา แต่เป็นการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพต่างหาก5

นอกจากนี้ผมยังปฏิวัติวิธีการทำางานขนานใหญ่ เมื่อมีลูกค้ามาใช้ 

บริการ ผมจะพาย้ายไปยังบริเวณอื่นที่เงียบมาก  ๆ และเหมาะต่อการ 

ทำางาน แม้จริง ๆ แล้วมันคือการหลบไม่ให้ถูกจับก็ตาม แม้ผมจะโฆษณา 

ไปว่า “มีบริการนำารถมาส่งคืนให้หลังซ่อมเสร็จ”6 แต่มันไม่ง่ายเลย 

ที่จะทิ้งรถไว้กับใครที่เราไม่เชื่อใจ นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำาไมลูกค้า 

มักจะรอหรือยืนจ้องอยู่ข้าง  ๆ แน่นอนว่าการทำางานในสถานที่ที่เงียบ ๆ  

4 บทที่ 4 ส่วนที่ 2 การกินอาหาร ขั้นตอนที่ 4 อาหาร “จงมองหาเฉพาะสิ่งที่คุณมีความ 

มั่นใจมากกว่าคนอื่น” หน้า 206
5 บทที่ 4 ส่วนที่ 4 เครื่องนุ่งห่ม ขั้นตอนที่ 9 บทละคร “ให้เราสร้างฉากทัศน์ แทนที่ 

จะเป็นสตอรี่” หน้า 262
6 บทที่ 4 ส่วนที่ 3 ที่อยู่อาศัย ขั้นตอนที่ 6 ตำาแหน่ง “จงทำาให้ข้อเสียดูเหมือนเป็นข้อด ี 

และทำาให้วิกฤตดูเหมือนเป็นโอกาส” หน้า 230
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ย่อมดีกว่าทำาข้างถนนใหญ่ แต่การทำางานในขณะที่ถูกจ้องตาไม่กะพริบ 

ก็เป็นอะไรที่น่าอึดอัดเช่นกัน

ผมใส่หมายเลขโทรศัพท์ของพ่อลงไปในโฆษณาด้วยเพื่อให้เกิด 

ความน่าเชื่อถือ และยังเขียนเรื่องของผมกับพ่อพร้อมทั้งแปะรูปใหญ่  ๆ  

ที่ดูเหมือนพ่อเป็นช่างมากฝีมือลงไปอีกด้วย ผลก็คือลูกค้าเชื่อมั่นในตัวพ่อ 

และเริ่มไปรอที่อื่นอย่างร้านกาแฟ มีแม้กระทั่งลูกค้าที่กล้าเดิมพันด้วย 

การจ่ายเงินมัดจำาล่วงหน้า นี่คือเรื่องสมัยที่ผมกำาลังเตรียมสอบเป็นครู 

และไม่รู้จักแม้กระทั่งคำาว่า “การตลาด” เลยด้วยซำ้า ผมได้เริ่มทำาการตลาด 

โดยไม่รู้ตัวแบบนี้ และถ้าอะไร  ๆ  มันเกิดไปได้สวยขึ้นมา ผมก็จะถือว่า 

ถูก “แจ็กพ็อต” 

ระหว่างที่ทำาการตลาดไป งานของพ่อก็เพิ่มขึ้น ฝีมือของพ่อ 

ก็ค่อย  ๆ  พัฒนาขึ้นด้วย จนถึงจุดที่พ่อมั่นใจในฝีมือตัวเองและอดที่จะ 

คุยโวอยู่บ่อย  ๆ  ไม่ได้  หากผลงานไม่เป็นที่พอใจพ่อก็จะคืนเงินให้  

สมมติว่าคุณขอให้ทำา 5 จุด แต่งานเสร็จเรียบร้อยดีเพียง 3 จุด ส่วน 

ที่เหลือถือว่าไม่เรียบร้อย พ่อก็จะคืนเงินในส่วนนั้นให้ แถมยังแนะนำา 

เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ไปทำาจุดที่เหลือต่อที่อื่นได้อีกด้วย7 จริง ๆ แล้วมีหลายครั้ง 

ที่พ่อคืนเงินให้เต็มจำานวน

ต้นทุนการทำางานของพ่อนั้นถูกกว่าคนอื่นมาก แต่ราคาค่าบริการ 

กลับตั้งไว้แพงกว่ารถตู้รับเคาะพ่นสีข้างทางด้วยกัน เหตุผลง่าย  ๆ  คือ 

ค่าบริการโดยเฉลี่ยของร้านข้างทางแบบนี้ไม่อาจทำากำาไรได้มากนัก และ 

ผมตีค่าความรับผิดชอบกับฝีมือของพ่อไว้สูงกว่าช่างคนอื่น ๆ นั่นเอง8

7 บทที่  4 ส่วนที่  6 การแข่งขัน ขั้นตอนที่  14 การวิเคราะห์ “จงทำาให้แม้แต่ลูกค้า 

ที่ไม่พอใจ กลับกลายมาเป็นชื่นชมเราแทน” หน้า 319
8 บทที่  4 ส่วนที่  3 ที่อยู่อาศัย ขั้นตอนที่  7 กลยุทธ์ “ไม่ใช่การลดราคา แต่เป็น 

การยกระดับคุณค่าต่างหาก” หน้า 243 
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พ่อผู้กล�ยเป็นช่�งเค�ะพ่นสีรถมือโปร

ผมไม่หยุดเพียงเท่านั้น  แต่ยังคิดต่อว่าต้องทำาอย่างไรถึงจะ 

สร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าได้ หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึง 

ตัดสินใจเปิด Naver Cafe9 ขึ้นมา เนื่องจากไม่มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่ง  

เลยคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องสร้างร้านออนไลน์ขึ้นมา ส่วนชื่อร้านก็ตั้ง 

โดยนำานามสกุลของพ่อมาใช้ จนออกมาเป็น  “ร้านเคาะพ่นสีรถของ 

ดอกเตอร์โอ”10 

ไม่นานปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เพียงไม่กี่เดือนร้านของพ่อมีสมาชิก 

ถึง 3,000 คน มีคนโทร.เข้ามาสอบถามจนสายแทบไหม้ ไม่เว้นแม้แต่ 

ตอนเช้ามืดจนพ่อต้องปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนเลยทีเดียว เรื่อง 

ที่น่าประหลาดใจก็คือมีลูกค้าหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ แม้จะใช้ระบบ 

จ่ายมัดจำาล่วงหน้า แต่ลูกค้าก็ยังกรูกันมาจองคิวอยู่ดี พวกเขาล้วน 

บอกว่าอยากทำาสีที่นี่มาก ๆ พร้อมกล่าวเสริมว่า “ลูกชายกตัญญูมากเลย  

ดีจังเลย” มันเป็นอานิสงส์จากโฆษณาที่ผมเขียนลงในร้านออนไลน์  

ตอนนั้นเป็นช่วงราว  ๆ  กลางเดือนพฤษภาคม แต่พ่อมีคิวจองยาวไป 

จนถึงเดือนสิงหาคมแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่ลงประกาศ 

ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น

พ่อขับรถตู้ไปนั่นมานี่โดยไม่เคยจะกล้าคิดฝันเลยว่าร้านเคาะพ่นส ี

เล็ก ๆ ที่เริ่มจากการเป็นมือสมัครเล่นจะประสบความสำาเร็จขนาดนี้ จนผม 

ต้องถามลูกค้าผู้ทรงเกียรติว่า “คิวเต็มหมดเลย ถ้ารอถึงเดือนกันยายน 

จะได้ไหมครับ” ถึงอย่างนั้นผมก็มักได้ยินคำาตอบว่า “ได้!” อยู่เสมอ เมื่อ 

นึกถึงสมัยนั้นทีไร ผมก็ยังตื้นตันใจทุกที

9 บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ Naver สร้างชุมชนอินเทอร์เน็ตของตนเองได้
10 บทที่ 4 ส่วนที่ 2 การกินอาหาร ขั้นตอนที่ 3 ชื่อ “ชื่อคือตัวแบรนด์ และเชื่อมโยง 

โดยตรงกับความเชื่อมั่น” หน้า 195
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ส่วนพ่อก็ได้กลายเป็นช่างมือโปร  (?)  และดอกเตอร์  (?)  ของ 

วงการเคาะพ่นสีรถยนต์ไปโดยปริยาย กระดานข่าวของคาเฟ่ก็เต็มไปด้วย 

โพสต์รีวิวและคำาชมมากมาย พร้อมกับมีแฟนคลับดอกเตอร์โอเกิดขึ้น 

ตามมา บางครั้งแม้จะมีโพสต์ร้องเรียนบ้าง แต่ผมก็ตอบกลับอย่าง 

รวดเร็วและเป็นมิตรจึงช่วยแก้ไขความไม่พอใจของลูกค้าได้ จนลูกค้า 

ที่ทิ้งข้อร้องเรียนไว้กลับมาแสดงความเห็นในเชิงชื่นชมไว้ในโพสต์เดิม 

ด้วย จากนั้นก็เริ่มมีการแนะนำากันแบบปากต่อปาก ผมได้เห็นผลลัพธ์ 

ที่ยิ่งใหญ่จากการเปิด Naver Cafe และได้เพลิดเพลินไปกับความสุข 

ในการทำางานพร้อมกับคิวที่จองจนล้นไปล่วงหน้า 3 เดือนเสมอ ๆ11

เริ่มอย่�งรุ่งริ่ง แต่จบอย่�งรุ่งโรจน์

พ่อให้ความสำาคัญกับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก เดิมทีพ่อมี 

กฎเหล็กว่าจะไม่ทำางานวันอาทิตย์ แต่ก็มีบางครั้งที่พ่อต้องผิดกฎเพราะ 

ต้องการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า การทำางานโดยไม่ได้หยุดพักและ 

มีปลาสเตอร์บรรเทาปวดแปะอยู่ทั่วตัวนั้นมันเหนื่อยยากแค่ไหนกันนะ  

ที่สำาคัญคือต้องเสียเวลากับการขับรถไปที่ต่าง  ๆ ด้วยข้อจำากัดของการ 

เปิดร้านเคาะพ่นสีบนรถตู้ข้างถนน

ในที่สุดพ่อก็เลิกทำางานข้างถนนเพื่อรักษากฎของตัวเองเอาไว้  

และได้ย้ายไปแหล่งใหม่แถว  ๆ  อุโมงค์ทางลอดที่เมืองพูชอน ด้วยความ 

ที่มีลูกค้าจองคิวเต็มล่วงหน้าหลายเดือน จึงทำาให้ไม่จำาเป็นต้องโฆษณา 

เรียกแขกใด ๆ นอกจากนี้ยังไม่จำาเป็นต้องไปเช่าที่ในย่านธุรกิจซึ่งค่าเช่า 

สงูอกีดว้ย ดงันัน้เราจงึคน้หาทีท่ีไ่มต่อ้งเสยีคา่เชา่ บงัแดดได ้ และทำางาน 

11 บทที่ 4 ส่วนที่ 6 การแข่งขัน ขั้นตอนที่ 14 การวิเคราะห์ “จงทำาให้แม้แต่ลูกค้า 

ที่ไม่พอใจ กลับกลายมาเป็นชื่นชมเราแทน” หน้า 319

ตัว
อย
่าง



27โอดูฮวาน

12 บทที่  4 ส่วนที่  6 การแข่งขัน ขั้นตอนที่  15 การตรวจสอบ “จงค้นหาเส้นทาง 

การตลาดและวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง” หน้า 328

ได้สะดวก จนย้ายไปที่อุโมงค์ทางลอดอันแสนอบอุ่นและสบายนั่นเอง12

ตอนนั้นพ่อทำางานจนไม่มีเวลาพักเลย หากวันไหนมีลูกค้าเบี้ยวนัด 

ละก็ พ่อจะดีใจยกใหญ ่ มีอยู่วันหนึ่งพ่อเรียกให้ผมตามไปที่ร้าน ในที่สุด 

ผมที่ง่วนอยู่กับการเตรียมสอบจนไม่ได้เจอพ่อมานานก็ได้กินข้าวกับพ่อ 

เสียที ขณะที่ผมกำาลังบรรจงซดซุปเต้าหู้อ่อนรสเผ็ดโดยไม่เคี้ยวอยู่นั้น  

จู่ ๆ พ่อก็เอ่ยขึ้นมาว่า

“พ่อตั้งตัวได้เพราะแกเลย ขอบใจนะ ลูกค้าก็พากันพูดชมแกกัน 

ไม่หยุดปาก พ่อภูมิใจจริง ๆ ต่อไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้ว”

จากนั้นพ่อก็ยื่นเงินออกมาให้ผมมากถึง 1 ล้านวอน (ประมาณ  

27,000 บาท) คำาพูดที่จริงใจของพ่อและเงินก้อนโตที่อยู่ตรงหน้าทำาให้ 

ผมใจเต้นระรัวอย่างบ้าคลั่งจนถึงกับสำาลักซุปที่กำาลังซดเลยทีเดียว มัน 

เป็นความสุขที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน “การที่ได้ช่วยเหลือใครสักคน”  

มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ และนี่ก็คือตอนที่ผมได้รับ “ค่าโฆษณาครั้งแรก 

ในชีวิต” หลังจากนั้นพ่อก็ยังให้เงินผมทุกเดือนเดือนละ  1 ล้านวอน 

เป็นประจำา

ทว่าไม่มีอะไรมั่นคงตลอดไป เมื่อพ่อผู้เข้าวัยชราโหมทำางานหนัก  

สภาพร่างกายก็เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว อาการปวดไหล่ของพ่อ 

รุนแรงมากจนหมอแนะนำาให้หยุดพักจากการทำางาน ในที่สุดพ่อก็ต้อง 

เลิกทำางานนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ทำาให้ต้องจำาใจคืนเงินลูกค้าที่จองคิว 

ไว้ล่วงหน้าทุกคน

โชคดีที่ผมลงโฆษณาออนไลน์อยู่บ่อย ๆ จึงตั้งกลุ่มเป้าหมายไปยัง 

ธุรกิจเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีและคาร์แคร์ ไม่นานก็มีคนติดต่อมาขอเซ้ง 

กิจการของพ่อ เขาเปิดร้านที่ทำาธุรกิจคล้าย ๆ กันมาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว  
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จึงต้องการรับช่วงต่อทั้งคิวลูกค้าที่จองไว้ล่วงหน้า 3 เดือน ทั้ง Naver  

Cafe และการบริการหลังการขาย ทำาให้ผมได้รับเงินกินเปล่าจำานวน  

30 ล้านวอน (ประมาณ 820,000 บาท) ซึ่งถือว่าไม่แย่เลยทีเดียว13  

นอกจากนี้เขายังตกลงที่จะดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้าที่ทำาสี 

กับพ่อไปแล้วด้วย ผมจึงรักษาความเชื่อใจเอาไว้ได้จนถึงที่สุด

ด้วยวิธีนี้ “ร้านเคาะพ่นสีรถของดอกเตอร์โอ” จึงยังคงเป็นตำานาน 

อยู่ได้ และหลังจากนั้นก็มีคนโพสต์เสียดายที่อดทำาสีกับพ่อของผม  

สิ่งสำาคัญที่สุดที่ตระหนักได้ตอนช่วยพ่อก็คือ เมื่อได้ใช้การตลาดและ 

การโฆษณาในการช่วยเหลือใครสักคนแล้วได้รับคำาขอบคุณ ถือเป็น 

รางวัลที่ลำ้าค่ามาก ดังนั้นในการทำาการตลาดและการโฆษณา ขอให้คุณ 

เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้�ตอนนั้นผมเชี่ยวช�ญแบบตอนนี้ละก็

ผมใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการแก้ไขกลยุทธ์ของตัวเอง และใช้ 

องค์ประกอบทางการตลาดไปโดยไม่รู้ตัว ถ้าอิงตามหลักการ Oketing  

แล้ว สิ่งที่ผมใช้ก็จะมีตั้งแต่การตั้งชื่อร้าน การออกแบบโลโก้ การ 

สร้างแบรนด์ การบริหารจัดการ การวิเคราะห์คู่แข่ง การจัดวางตำาแหน่ง  

การตรวจสอบราคาและบริการ การพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ การเขียน 

สตอรี่ใหม่ ๆ การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เป็นต้น ผลงานต่าง ๆ ไม่ได้สร้าง 

ขึ้นได้ในครั้งเดียวตั้งแต่แรก แต่เสร็จสิ้นได้โดยการค่อย ๆ เจียระไนหลาย 

ต่อหลายครั้งจึงจะเป็นผลงานที่สมบูรณ์

ถ้าผมย้อนกลับไปให้คำาแนะนำาตัวเองในอดีตได ้ ผมจะแอบกระซิบ 

13 บทที ่ 4 สว่นที ่ 6 การแขง่ขนั ขัน้ตอนที ่ 15 การตรวจสอบ “จงคน้หาเสน้ทางการตลาด 

และวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง” หน้า 328
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กับตัวเองว่า “จงยกระดับการทำาการตลาดที่ทำาไปโดยไม่รู้ตัวตอนที่กำาลัง 

ขยายธรุกจิใหเ้ปน็การทำาไปโดยรูต้วัทกุขณะจติซะ และแทนทีจ่ะปดิกจิการ 

เมื่อพ่อไม่สามารถทำางานได้ สู้รักษาธุรกิจไว้แล้วขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น 

จะดีกว่าไหม พ่อไม่จำาเป็นต้องลงมือทำาเองนี่ แค่จ้างพนักงานแล้วสอน 

ให้พวกเขาทำาแทน แค่นี้นายก็ขยายธุรกิจได้แล้ว”

แม้กระทั่งตอนนี้ บางครั้งผมก็ยังคิดถึงความรู้สึกตอนที่ได้ตัดสินใจ 

ครั้งแรกและคิดอย่างหมกมุ่นว่า “จะทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จได้ 

อย่างไรบ้าง” เนื่องจากคำาตอบมันไม่ตายตัวเหมือนสูตรทางคณิตศาสตร์  

จึงทำาให้ความคิดที่ว่ายังคงวนเวียนอยู่ในหัว แน่นอนว่าตอนนี้ผมสั่งสม 

ประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมมากมาย แต่มันก็ยังไม่ง่ายอยู่ดี มี 

หลายครั้งที่เมื่อลงมือทำาจริง สิ่งที่คิดว่าเป็น  “คำาตอบ”  กับสิ่งที่  “เรียนรู้ 

มาและคิดว่าถูกต้อง” มันกลับผิดไปเสียนี่

ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้คือไม่มีคำาตอบที่ถูกต้องสำาหรับการตลาด  

ดังนั้นเวลาให้คำาปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ ผม 

มักพูดเสมอว่า “เราต้องแก้ไขมันไปเรื่อย  ๆ” เพราะเราจำาเป็นต้องสร้าง 

กลยุทธ์โดยที่เปิดประตูไว้ให้กับความเป็นไปได้ เราจึงต้องศึกษากลยุทธ์ 

และขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมกับยุคสมัยและทำามันก่อนผู้อื่นให้ได้ 

ผมไม่รู้ว่าคุณทำางานในธุรกิจประเภทไหน แต่ที่ผมมั่นใจได้ก็คือ 

ไม่ว่าคุณจะทำางานอะไรก็ตาม เวลาที่ต้องสร้างและทดลองกลยุทธ์ 

การตลาดนั้นจงศรัทธาอย่างแรงกล้า และไม่ว่าคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ 

หรือความคิดของคุณจะเป็นอย่างไร หากได้ตัดสินใจไปแล้ว ผมแนะนำา 

ให้อดทนรอดูให้นานกว่า 3 เดือนเสมอ

หลังจากนั้นคุณจะต้องแก้ไขกลยุทธ์และดำาเนินการต่ออีก 3 เดือน  

ขอให้เก็บข้อมูลให้ได้อย่างน้อยครึ่งปีแล้วมาลองทบทวนดู จากนั้นก็ 

ดำาเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไปจนกว่าจะประสบความสำาเร็จ หากคุณ 

มอบหมายขัน้ตอนนีใ้หบ้คุคลอืน่ ก็จงวางใจและเชือ่มัน่ในตัวเขาอยา่งเตม็ท่ี 
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ผมโชคดีที่ประสบความสำาเร็จค่อนข้างง่าย แต่ความเป็นจริง 

มันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้น มีน้อยมากที่ใครจะประสบความสำาเร็จด้าน 

การตลาดจากการลองทำาเพียงครั้งสองครั้ง และแม้ว่าคุณจะประสบ 

ความสำาเร็จอย่างง่ายดาย แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นแค่ 

ความสำาเร็จเพียงครั้งเดียว

จากสถิติแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นโฆษณาของบริษัทยักษ์ใหญ่ 

หรือเอเจนซี่ยอดนิยมก็ตาม มีผลงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับความ 

นิยม และโฆษณาประมาณ  95% มักหายไปในเวลาไม่ถึง  3 เดือน  

เว้นแต่จะเป็นโฆษณาที่สุดยอดจริง  ๆ และแม้ว่าจะเป็นโฆษณาที่สนุก 

และสุดยอด แต่ก็มีหลายครั้งที่พวกเขาไม่สามารถตอบคำาถามได้ว่า  

“ลูกค้าเห็นโฆษณาแล้วจะอยากซื้อจริง  ๆ  ไหม” ในทางกลับกัน บริษัท 

ต่าง  ๆ  ที่ไม่ล้มเลิกกลางคันและวิ่งไปข้างหน้าอย่างมีความหวังย่อมได้ 

ลิ้มรสผลลัพธ์จากการโฆษณาอย่างเต็มที่ แม้จะเป็นการพูดซำ้าอีกครั้ง 

ก็ตาม แต่การรักษาความสำาเร็จไว้ให้ได้นั้นย่อมสำาคัญกว่าการประสบ 

ความสำาเร็จเพียงครั้งเดียว หลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่ใช้ได้กับการ 

โฆษณาและการตลาดเท่านั้น แต่ยังใช้ได้ดีกับชีวิตประจำาวันของเรา เช่น  

เรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น การศึกษา และการเงิน เป็นต้น

เมื่อผมหวนนึกถึงตอนที่ช่วยงานพ่อ ความรู้สึกต่าง  ๆ ก็ปะทุขึ้นมา 

มากมาย เพราะมันคือประสบการณ์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของผม 

ไม่ต่างอะไรกับ  “ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก”  (The Butterf ly Effect)14  

อันลือลั่น ทำาให้ผมละทิ้งความฝันที่จะเป็นคร ู นอกจากนี้ผมยังปิดโอกาส 

14 คิดขึ้นโดยเอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ (Edward Lorenz) (ค.ศ. 1917 - 2008) นักวิทยาศาสตร์ 

คนแรก  ๆ ของโลกที่ริเริ่มการพยากรณ์ลมฟ้าอากาศด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วพบว่าการปัดจุดทศนิยม 

ที่มีค่าน้อยมาก  ๆ นำาไปสู่ความแตกต่างได้อย่างมหาศาล จึงมักนำามาเปรียบเทียบในความหมาย 

ที่ว่า “การกระทำาเพียงเล็กน้อย สามารถทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้” 
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ตัวเองที่จะได้เข้าไปทำางานกับหนังสือพิมพ์ J ซึ่งเคยอยากร่วมงานด้วย 

มาก ๆ ตอนนั้นคนรอบตัวต่างพากันบอกว่าผมบ้าไปแล้ว 

แม้กระทั่งธุรกิจเคาะพ่นสียังประสบความสำาเร็จได้ด้วยการตลาด  

แล้วจะยังมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกหรือ ผมได้เริ่มทำาการตลาดเพื่อเอาชีวิต 

ให้รอดแล้วก็ไม่ได้ทำามันด้วยการเรียนรู้มาก่อนด้วย แต่ทำาไปโดยอัตโนมัต ิ 

และตอนนี้ผมก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น  “อัจฉริยะด้านการตลาดเพื่อ 

ความอยูร่อด” ทกุคนกเ็ปน็แบบผมได ้ แถมยงัเริม่ตน้ในจดุทีไ่ดเ้ปรยีบกวา่ 

ผมมากอีกด้วย อย่างน้อยขณะที่กำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ คุณก็ค่อย ๆ  

ซึมซับความรู้ด้านการตลาดไปเรื่อย ๆ ทีละเล็กทีละน้อย

ตัว
อย
่าง
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