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แนวทางการทำตลาดจานดาวเทยีม

ในปี 2552 น้ีตลาดจานดาวเทยีมจะมีการขยายตวัมากขึน้ เรียกวา่เป็นขาขึน้ของ
ตลาดจานดาวเทยีม ซ่ึงกำลงัจะมาแทนทีเ่สาอากาศทีมี่อยู่ประมาณ 12 ล้านตน้ น้ีจึงเปน็
โอกาสท่ีช่างแต่ละคนจะเข้าไปทำตลาด แต่เราต้องไม่ลืมท่ีจะต้ังคำถามก่อนว่า  "ใครพร้อม
ท่ีจะเข้าไปตรงน้ัน" เม่ือตลาดใหญ่ คู่แข่งก็จะเยอะ หากเราจะอยู่ให้รอดต้องมีความพร้อม
มีส่ิงท่ีเรียกว่า นวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ

1. นวัตกรรมท่ีเป็นรูปธรรม คือ เร่ืองของเทคโนโลย ีเคร่ืองมือต่างๆท่ีถูกพัฒนาข้ึนมา
อยา่งเชน่คอมพวิเตอร ์หรอือินเตอรเ์นต็ ทีจ่ะนำมาชว่ยในการบรหิารและจดัการตวั
สินค้า และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

2.นวัตกรรมท่ีเป็นนามธรรม คือ เร่ืองของแนวคิด เทคโนโลยียังหาซ้ือกันได้ แต่แนวคิด
หาซ้ือไม่ได้ ถ้าเรามีแนวคิดท่ีดีๆ และรู้จักปรับเปล่ียนเป็นวิธีการขายได้ก็จะช่วยสร้าง
โอกาสในการทำตลาดได้

เนื้อหาต่อจากนี้เราจะพูดถึงแนวคิดในการทำงาน การคิดเชิงสร้างสรรค์หรือ
ทัศนะคติท่ีดี และแนวโน้มทางการตลาด ว่าทำไมการทำแบบน้ีถึงทำแล้วประสบความสำเร็จ
แล้วทำแบบน้ีทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ เราต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเพ่ือท่ี
จะไปให้ถึงเป้าหมาย และมีเคร่ืองมืออะไรบ้างท่ีจะนำมาช่วยให้เราอยู่รอดได้ในสภาวะทีมี่
การแข่งขันกันสูงอย่างในปัจจุบัน

เข้าสู่เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
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การแบ่งกลุ่มลูกค้า
ยกตวัอยา่งรา้นขายกว๋ยเตีย๋วเปด็ หากเราขายกว๋ยเตีย๋วหม ูหรือข้าวผดัดว้ยกจ็ะ

มีสินค้าเยอะข้ึน มีทางเลือกให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคมากข้ึน แต่ก็ต้องตุนสินค้าท่ีเป็นวัตถุดิบ
มากขึน้ดว้ย และไมส่ร้างภาพลกัษณท์ีชั่ดเจนใหลู้กคา้จดจำวา่รา้นของเราทำอะไรกนัแน่
หากเรานำเสนอภาพลักษณ์ว่าเราคือร้านก๋วยเต๋ียวเป็ด เวลาลูกค้าต้องการทานก๋วยเต๋ียวเป็ด
ก็จะนึกถึงร้านของเราขึ้นมาทันที ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ แมคโดนัล เมื่อพูดถึงแมคโดนัล
เราจะนึกถึงแฮมเบอร์เกอร์

ภาพลักษณ์ต้องดูดี น่าเช่ือถือ
อย่างในกรณีของป้ัมน้ำมัน สีขาวกับสีเหลือง ถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันหลาย

คนคงเลือกท่ีจะไปใช้บริการของป้ัมสีเหลืองมากกว่าแน่นอน ด้วยภาพลักษณ์ท่ีดูแล้วสะอาด
น่าเช่ือถือ ดูแล้วมีมาตรฐาน ทำให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความไว้วางใจ ภาพลักษณ์จึงเป็นส่วน
สำคัญเช่นเดียวกัน



คมัภร์ีดาวเทยีม - ความอยูร่อดของชา่งดาวเทยีม        87

การตลาดแนวใหม่
ตัวอย่างหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน อย่างห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต

ขนาดใหญ่ ทุกวันน้ีจะเห็นว่ามีขนาดท่ีเล็กลง กระจายตัวอยู่ตามแหล่งชุมชน และยังเปิดให้
บริการลูกค้าตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ืออำนวยความสะดวกและใหเ้ข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึน้

ร้าน KFC มาอยู่รวมกับร้านสะดวกซ้ืออย่างเซเว่นอีเลฟเว่น รถเข็นเซเว่นอีเลฟเว่น หรือโลตัส
เอก็เพรส เหลา่นีเ้ปน็การทำตลาดเชงิรกุทัง้สิน้ เพือ่อำนวยความสะดวกใหผู้้บริโภค เมือ่
ผู้บริโภคสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้สะดวกก็จะไม่ไปใช้บริการที่อื่น ยกตัวอย่าง เซเว่น
อีเลฟเว่น นอกจากขายของใชท่ั้วไปกับอาหารแล้ว ยังมีบริการชำระค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ
อีกด้วย ซึ่งเมื่อก่อนแค่เราจะชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือยังต้องเดินไปชำระที่ธนาคาร
หรือศูนย์บริการ แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนไปแล้วอย่างท่ีเห็น
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การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบันจะเห็นว่าอัตราค่าเดินทางระหว่างเคร่ืองบินกับรถทัวร์จะใกล้เคียงกันมาก

และเม่ือราคาใกล้เคียงกันมากรถทัวร์จะเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบ เพราะถ้าเราเดินทางจาก
กรุงเทพฯไปหาดใหญโ่ดยรถทวัร์ จะใช้เวลาถงึ 12 ช่ัวโมง แต่เคร่ืองบินใช้เวลาแค ่1 ช่ัวโมง
และหากมีการจองตั๋วล่วงหน้า ตั๋วเครื่องบินสามารถใช้บริการจองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์
ได้ด้วย และบางสายการบนิมีโปรโมช่ันจองผ่านเว็บไซต์ได้รับส่วนลดอีกต่างหาก

ถ้ามองย้อนกลับไปคงไม่มีใครคาดคิดว่าธุรกิจอย่างรถทัวร์จะมีเคร่ืองบินเป็นคู่แข่ง ท้ังหมด
ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้มองภาพออกว่า หากเราจะอยู่ให้รอดในสภาวะที่มี
การแขง่ขนัระดบันี ้เราตอ้งมกีารปรบัตวัตลอดเวลา อยา่งรถทวัรก์อ็าจจะตอ้งวิง่ในระยะ
ทางท่ีส้ันลง เพราะถ้าว่ิงทางไกลเคร่ืองบินจะได้เปรียบกว่าตรงประหยัดเวลา แต่ค่าต๋ัวกลับ
แพงกวา่เพยีงนดิเดยีว กรณตีวัอยา่งของเครือ่งบนิกบัรถทวัร ์หากคนทำธรุกจิรถทวัรเ์หน็
เครื่องบินเป็นคู่แข่ง สู้ไม่ได้ สู้ไม่ไหว หนีไปเปิดอู่ต่อรถเพื่อหวังจะไม่มีคู่แข่ง แบบนี้ก็
เป็นไปไม่ได้อีก เพราะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็หนีไม่พ้นคำว่า“การแข่งขัน”แน่นอน
กลับมามองท่ีช่างดาวเทียม จะอยู่รอดได้อย่างไร ถ้าเราไม่ปรับตัว อย่างในปัจจุบันราคาขาย
สินค้าเองก็ต่ำลงเร่ือยๆ เราจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเสมอ
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ส่วนแบ่งทางการตลาด
ทีผ่่านมาตลาดจานดาวเทยีม โดยเฉพาะของ PSI จะเนน้กลุม่ลูกคา้ในเขตตา่ง

จังหวัดเป็นหลัก เพราะส่วนใหญ่จะรับทีวีไม่ชัด ถ้าในปัจจุบัน PSI ยังคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม
ส่วนแบ่งของตลาดในเมืองก็จะไม่มี มีบางคนเคยกล่าวไว้ว่า "ในต่างจังหวัดถ้าคุณเดินทาง
10 กิโล อาจจะเจอลูกค้าไม่ก่ีราย แต่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ คุณเดินแค่ไม่ก่ีก้าว
ก็อาจจะเจอลกูคา้ได้เป็นร้อยราย" เพราะฉะนัน้ตลาดในเมอืงจึงเปน็ทางเลอืก เหตผุล
สนบัสนนุคอื เพราะคนในเมอืงมกีำลงัซือ้เยอะ ช่องรายการกเ็หมาะสม และราคาสนิคา้ก็
เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในเมือง

แล้วก่อนหนา้น้ีทำไม PSI จึงทำตลาดในเมอืงไม่ค่อยได ้ท้ังๆทีค่นเมอืงมีกำลังซ้ือ
มากพอ สาเหตุไม่ได้มาจากลูกค้าไม่คิดจะซ้ือ แต่เป็นเพราะลูกค้าไม่มีข้อมูลของสินค้า
หากเรามีการให้ข้อมูลกับลูกค้า โอกาสจะเข้าไปมีส่วนแบ่งทางตลาดกจ็ะมีมากข้ึน

จากภาพจะเหน็วา่อาคารตา่งๆในเมอืงนัน้มคีวามแนน่หนามาก เพราะฉะนัน้เรือ่งการรบั
สัญญาณทีวีให้คมชัดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่เดิมบ้านหลายๆหลังจะติดเสาอากาศ
ซึ่งเราสามารถเอาจานดาวเทียมเข้ามาทดแทนได้ เพราะปัจจุบันหน้าจานมีขนาดเล็กลง
น้ำหนักเบา ราคาก็เรียกว่าถูกกว่าเสาอากาศแลว้ น้ีจึงเป็นโอกาสท่ีเราจะเข้ามามีส่วนแบ่ง
ตลาดในเมอืง
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กิจกรรมส่งเสริมการขาย
การทีเ่ราจะทำยอดขายใหสู้งขึน้ไดน้ัน้แคมี่สินคา้ทีด่ยีงัไมพ่อ ตอ้งมกีารสง่เสรมิ

การขายที่ดีและเหมาะสมด้วย อย่างตลาดนัดตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือ
ต่างจังหวัดก็อาจจะมีการใช้รถโมบายไปต้ังแสดงสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้เข้ามาทดลองใช้งาน
และรับชมสินค้าจริงๆ ลูกค้าจะเกิดการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงกับสินค้าก็จะเป็น
การเพ่ิมโอกาสในการขายใหม้ากข้ึน ย่ิงถ้าเราเอารถโมบายไปโชวใ์นพ้ืนท่ีท่ีทีวีไม่ชัดอยู่แล้ว
ก็ย่ิงเพ่ิมโอกาสในการขายเขา้ไปอีก เพราะของ PSI ชัดล้าน%
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และที่สำคัญคือ แปลกตา เพราะส่วนใหญ่ตามตลาดนัดก็จะเป็นเต็นท์ แต่ถ้าเราเอารถ
โมบายไปจอดไว้ก็จะเด่นสะดุดตา ทำให้เกิดความน่าสนใจ

ปัจจุบันทาง PSI ได้ผลิตรถโมบายออกไปแล้วกว่า 100 คันท่ัวประเทศ ลองหลับตา
นึกภาพดูว่า หากกิจกรรมน้ีเกิดข้ึนพร้อมๆกันท่ัวประเทศ จะส่งผลขนาดไหนกบัตลาด และ
PSI ได้เตรียมรถโมบายเอาไว้เพ่ือช่วยส่งเสริมการขายให้กับช่างฯอย่างเต็มท่ี
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การตกแต่งร้านให้ดูสวยงาม
การตกแตง่ร้านใหส้วยงาม ดูดี สะอาด จะช่วยในเรือ่งของภาพลกัษณ์ และความ

เช่ือม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อผู้ค้า การตกแต่งจึงต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆทีเดียว อย่าง
สินค้าท่ีขายไปแล้วเหลือแต่กล่องเปล่าๆ ถ้าท้ิงไปก็ไม่มีค่า เป็นขยะอีก ถ้าเอาไปขายกิโลนึง
ก็ไม่ก่ีบาท แต่ถ้าเราเอามาจัดเรียงในร้านให้ดูดี ก็ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับร้านของเราได้

ถ้าตกแต่งร้านแบบภาพซ้าย มีป้ายบอกชัดเจน มีท่ีต้ังชัดเจนเป็นหลักแหล่ง แต่จัดร้านดูไม่ดี
มองไม่เห็นสินค้า ก็จะทำให้ขาดความน่าสนใจ และลูกค้าเกิดความสงสัยอีกว่า ตกลงร้านน้ี
ขายอะไรกันแน่? อย่างภาพขวา แม้จะตกแต่งร้านให้ดูง่าย ชัดเจน แต่พอวางของรวมๆกนัก็
ดูยาก เราควรแยกใหชั้ดเจนว่าพ้ืนท่ีตรงน้ีจะขายสินค้าอะไร

การติดป้ายให้ชัดเจน ให้เรียบร้อย ให้ดูดี จัดวางสินค้าให้ดูน่าสนใจ จัดร้านให้สะอาดดูน่าเข้า
จะช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้าได้ ถ้าเราแต่งร้านให้ดูดี ดูน่าสนใจ สะอาดตา คนผ่านไป
ผ่านมาเห็นก็อยากแวะเข้ามาดู
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การแต่งรถให้ช่าง ดูสวยงาม น่าเช่ือถือ
การตกแต่งรถก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ จากเดิมรถที่เราใช้ขนของ หรือใช้

สำหรับไปบริการลูกค้าเป็นรถธรรมดา เวลาไปติดต่องาน หรือหาลูกค้า บางคร้ังลูกค้าสงสัย
ซะอีกว่าเป็นช่างจริงรึเปล่า ยิ่งถ้าเจอรถที่สภาพเก่าๆโทรมๆยิ่งหมดความเชื่อถือกันเลย
แต่ถ้าหากเรามีการตกแต่งเข้าไป เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ใส่เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อร้านเข้าไป
ก็จะสร้างความนา่เช่ือถือมากข้ึน และท่ีสำคัญยังใช้เป็นส่ือโฆษณาไปในตัวได้อีกด้วย

กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมถือเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร หรือร้านค้าน้ันๆ และทำใหก้ลุ่มลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดกับผู้ค้ามากข้ึน
และไม่รู้สึกว่าเราเอาแต่ได้อย่างเดียว ยังมีการคืนกำไรกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ
ยกตวัอยา่งปา้ยรณรงคเ์มาไมข่บั ซึงกเ็ปน็เรือ่งทีน่า่ยนิดมีากทีส่ถติปีิล่าสดุมกีารเสยีชวีติ
นอ้ยลง (ธนัวาคม 2551 ตอ่ มกราคม 2552)  ซ่ึงทาง PSI เองกท็ำมาแลว้อยา่งตอ่เนือ่งถงึ
5 ปี และก็จะทำต่อไปเร่ือยๆ และนอกจากรณรงค์เมาไม่ขับแล้วก็ยังมีการรณรงค์เพ่ืออนุรักษ์
ผืนป่า กับป้ายเผาป่าเผาชาติ ซ่ึงไฟป่าจะเกิดข้ึนบ่อยมากในช่วงฤดูร้อน



94        คมัภร์ีดาวเทยีม - ความอยูร่อดของชา่งดาวเทยีม

ข้อดีท่ีเป็นผลพลอยได้จากการทำป้ายรณรงค์คือ ลูกค้าเกิดการจดจำ จดจำรูปแบบของป้าย
รูปแบบตัวอักษร สีสันต่างๆ จากป้ายรณรงค์ พอมาเจอป้ายหน้าร้านก็จะเข้าใจได้เองทันทีว่า
เป็นยี่ห้อ หรือบริษัทเดียวกันนั้นเองที่ทำป้ายรณรงค์ ซึ่งผลพลอยได้ที่เป็นการขายสินค้า
ย่อมตามมาแน่นอน
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การบริการหลังการขาย
การใหบ้ริการหลงัการขายมคีวามสำคญัยงัไง บริการหลงัการขายมเีพือ่ให้ความ

สะดวกสบายกับลูกค้ากรณีสินค้ามีปัญหา เช่น แผงบอร์ด เมื่อก่อนถ้าชิพตัวไหนเสีย
ก็จะทำการเปลีย่นชิพตัวน้ัน แต่ปัจจุบันเพ่ือลดข้ันตอนการทำงานใหกั้บช่าง เราจะเปล่ียน
ท้ังแผงบอร์ดเลย ซ่ึงทำให้ประหยัดท้ังเงินและเวลา ลูกค้าก็ไม่ต้องรอเคร่ืองซ่อมนานข้ามวัน
ข้ามคืนอีกแล้ว เป็นการสร้างความประทบัใจให้กับลูกค้าอีกทางหน่ึง

การบริการหลังการขายจะตอบสนองลูกค้าได้ดีต้องมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศตาม
แหล่งชุมชน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยง่าย เมื่อลูกค้าสนใจอยากซื้อสินค้า หรือ
จะขอใชบ้ริการตา่งๆ กจ็ะทำไดง้า่ย ถอืเปน็การอำนวยความสะดวกใหลู้กคา้อกีทางหนึง่
และเมื่อมีสาขากระจายอยู่ในพื้นที่นั้นๆ การเดินทางไปบริการหลังการขายก็จะสั้นลง
ทำใหป้ระหยดัพลงังาน โดยเฉพาะนำ้มนั ตน้ทนุกจ็ะลดลง
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การใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้บริการหลังการขาย หมายความวา่ยังไง?
ปัจจุบันเทคโนโลย ีไดพั้ฒนาไปมาก เราสามารถนำเทคโนโลยเีหลา่นัน้เขา้มาใช้

เพือ่ช่วยในเรือ่งของการใหบ้ริการได ้เชน่ ส่งซอฟแวรข์องเครือ่งรบัผ่านทางอเีมล ์หรอืจะ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาก็ได้ ช่างติดต้ังไม่ต้องเดินทางมาขอรับท่ีสำนักงานใหญ่ หรืออย่าง
กรณีง่ายๆ เช่น คู่มือการใช้งานเคร่ืองรับสัญญาณ ก็สามารถเข้ามาดาวนโ์หลดได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ ไม่ต้องรอส่งเป็นเล่มผ่านทางไปรษณย์ี

OTA ก็ถือเป็นการใช้เทคโนโลยใีนการให้บริการหลังการขายเชน่กัน เม่ือช่องรายการมีการ
เปล่ียนแปลง PSI จะทำซอฟแวรใ์หม่แล้วส่งข้ึนผ่านดาวเทยีมส่งลงสู่เคร่ืองรับท่ีบ้านลูกค้า
ช่างก็ไม่ต้องไปคอยเพิม่ช่อง ลูกค้าก็สามารถทำไดด้้วยตัวเอง สะดวกสบายทัง้ 2 ฝ่าย

WWW.PSI.CO.TH WWW.SATANSWER.COM
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แนวโนม้ตลาดปี 2552
ความต้องการของลูกค้าในปี 2552 จะเป็นจานแบบช้ินเดียว เช่น D1.5-SW มาคู่กับ

เคร่ืองรับอัจฉริยะอย่าง โอทู  ท่ีมีระบบ OTA เพ่ือช่วยลดปัญหาบริการหลังการขายให้กับช่าง
ส่วนเครือ่ง S-3 กบั S-5 กย็งัคงทำตลาดไดต้อ่เนือ่งตามเดมิ ซ่ึงตลาดจะแบง่ออกเปน็ 2
ตลาดแน่ๆ  คือ ตลาดเครือ่งท่ีมี OTA กับตลาดเครือ่งธรรมดา ตามมาดว้ยตลาดงานระบบ
ก็จะมีเคร่ือง MTEX เป็นตัวทำตลาด พวกทวีีในอาคารชดุ และโรงแรมตา่งๆ
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C2A D2R-4s

การต่อเพ่ือรับชมหลายๆจุดต้องใช้ LNB รุ่น C2-A ซ่ึงเป็นสินค้าหลักสำหรับลูกค้าท่ีต้องการ
รับชมหลายจุด ตามมาด้วย D2R-4s ที่จะมาช่วยในการเพิ่มจุดรับชมและรับดาวเทียม
ไดม้ากขึน้ และตลาดจานดาวเทยีมในป ี2552 กจ็ะมกีารแขง่ขนักนัอยา่งเขม้ขน้กวา่ทกุปี
ท่ีผ่านมา งานตดิต้ังของช่างก็จะมากขึน้ตามมาแนน่อน ไม่ว่าจะติดต้ังในระบบใดกต็าม

การแยกทวีี 2 เคร่ืองโดยใช้
LNB C2-A และรซีีฟเวอรโ์อทู

การแยกทวีี 4 เคร่ืองโดยใช้
LNB C2-A, K3, D2R-4s และรซีีฟเวอรโ์อทู

หมายเหตุ
การติดตั้งจานดาวเทียมปัจจุบันนี้ช่างฯ
ควรใช้ LNB รุ่น C2-A กับการติดต้ังจุดเดียว
เพราะอนาคตหากลกูคา้ตอ้งการเพิม่จุด
รับชม ช่างฯก็ไม่ต้องลำบาก และเสียเวลา
ในการเปล่ียน LNB

อนาคต
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จานดาวเทยีมเป็นสินค้า ท่ีต้องใช้ช่างในการตดิต้ัง ดูจากรูปจะเห็นบ้านติดเสาอากาศ เม่ือ
เสาอากาศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้ว จานดาวเทียมจึงเป็น
คำตอบ เมือ่ตลาดมคีวามตอ้งการเรากจ็ะขายสนิคา้ได ้ช่างกจ็ะมงีานเขา้มา และยิง่เมือ่
ตลาดจานดาวเทียมบูมมากๆ การแข่งขันสูงข้ึน คนหรือกลุ่มลูกค้าก็จะหันมาให้ความสนใจ
กับสินค้าจานดาวเทยีมเพ่ิมมากข้ึน น่ันหมายถึง โอกาสท่ีเราจะขายสินค้าได้เช่นกัน

สรุป - ความอยูร่อดของชา่งดาวเทยีม

มีความคิดสร้างสรรค์
คอื ตอ้งรูจั้กพฒันาจากสิง่ทีมี่อยูเ่ดมิ เชน่ เคยตดิตัง้ชดุจานธรรมดา กม็าทำดโูอ้

(Duo) หรือติดต้ังงานระบบ มีการพัฒนารูปแบบการติดต้ังจาน จากท่ีเคยติดต้ังตามพ้ืนก็มา
ติดบนหลังคา บริษัททำตัวจับยึดมาแบบน้ี เราสามารถเอามาปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มันดีข้ึนได้
และยังรวมไปถึงวิธีคิด วิธีการทำตลาดในรปูแบบใหม่ๆ การนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆ
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่นการทำใบปลิว นามบัตร มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังเพ่ือใช้ใน
การอ้างอิงเวลานำเสนองาน เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้า
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มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง
คอื มีการศกึษาคน้ควา้หาขอ้มูลอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหท้นักบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่น

แปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกวันน้ีลูกค้าเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หากเรา
ท่ีเป็นช่างมีความรู้น้อยกว่าลูกค้า เวลาลูกค้ามาติดต่อก็จะไม่มีความน่าเช่ือถือ

มีความรู้จริงในวิชาชีพ
คือ มีความรู้ท้ังในทางทฤษฏแีละปฏิบัติ เช่นการตดิต้ังจานตอ้งหันไปทางทศิไหน

วธิคีำนวณมมุกม้เงยจะคำนวณยงัไง หรอืถา้ตอ้งการทำดโูอ ้ (Duo) เพือ่รับชมดาวเทยีม
หลายดวงจะมวีธิกีารคำนวณยงัไง ตดิตัง้ยงัไงแลว้ไมมี่ปัญหา หรอืเมือ่ลูกคา้มปัีญหาเรา
ก็สามารถ เข้าใจได้ว่าปัญหาน้ันเกิดมาจากอะไร และต้องแก้ไขท่ีตรงไหน
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มีทัศนะคติท่ีดี
คือ การเข้าใจอย่างถ่องแท้ การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน การคิดบวก ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

อะไรก็ตาม เช่น การแข่งขัน การตลาด การบริการหลังการขาย ต้องรู้จักแยกแยะ อย่างลูกค้า
มีปัญหาแล้วโทรมาโวยวาย ปกติเราอาจจะไม่พอใจ หงุดหงิด คิดแต่ว่าลูกค้าใช้เคร่ืองไม่เป็น
ทำผิดเอง ก็เปล่ียนความคิดซะว่า ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ ท่ีเขาโวยวายเพราะเขาแกไ้ข
เองไม่ได้ การท่ีลูกค้าจะมีอารมณ์หงุดหงิดจึงเป็นเร่ืองธรรมดา

มีความเข้าใจถูก ไม่ใช่ใครบอกอะไรมาก็เช่ือทันทีโดยขาดการไตร่ตรอง ตัวอย่างเช่น
นาฬิกาย่ีห้อดังๆ แพงๆ จริงๆ แล้วตัวเคร่ืองนาฬิกาเหมือนกันแทบจะทุกย่ีห้อ บางย่ีห้อขาย
เรือนเป็นหม่ืนบาท แต่พอแกะออกมาเคร่ืองข้างในเป็นแบบเดียวกับเรือนละไม่ก่ีพันบาท

มีความรับผิดชอบ
คำนี้ตรงตัว เพราะความรับผิดชอบต่อสินค้า และลูกค้าจะทำให้เกิดความ

ประทับใจ และผลท่ีตามมาคือฐานลูกค้า ถ้าเราเป็นช่างท่ีติดแล้วท้ิงขวาง ลูกค้าให้ไปแก้ไข
แล้วปฏิเสธลูกค้าคือไม่ไป เราคงขายลูกค้ารายน้ีได้แค่คร้ังเดียว และในระยะยาวเรากค็งอยู่
ไม่ได้ แต่ถ้าเรามีความรับผิดชอบ เวลาลูกค้ามีปัญหาเราก็ให้บริการอย่างเต็มท่ี สร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้าจนมีการบอกต่อความประทบัใจระหว่างลูกค้ากับลูกค้า  โอกาสในการ
ขายสินค้าก็จะตามมา


