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ช่างมอือาชพีต้องอา่น !
8
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อยากขายได ้ควรพงึระลึกไวเ้สมอวา่ 1+1 ต้องเทา่กบั 3

เพราะอะไรหรอืครับ? บางทา่นอาจคดิวา่กำลงักวนประสาททา่นอยู ่แตล่องคดิดู
ง่ายๆว่า 1+1 แล้วได้ เท่ากับ 2 อย่างน้ี "ใครๆ" ก็ทำได้ครับ ไม่ต้องไปหาช่างท่ีมีความสามารถ
พิเศษ

แต่ถ้าเปรียบดังน้ี

1 ตัวแรก = "ลูกคา้"
1 ตวัทีส่อง = "ช่าง"

หากเมือ่ใดท่ีเจอกันแล้วสามารถสรา้งผลลัพธ์ได้เท่ากับ 2 แสดงวา่ ลูกค้าท่านน้ัน
ก็ไม่จำเป็นท่ีจะเลือกใช้บริการของท่าน เพราะถ้าเขาไปหา "ช่าง" คนอ่ืนๆ ยังไงๆผลลัพธ์ก็ได้
เหมือนกับท่ีเลือกบริการจากท่าน

แต่เม่ือใดก็ตามท่ีผลลัพธ์ออกมาได้เท่ากับ 3  น่ันแสดงว่า ถ้าเลือกใช้บริการจากท่าน
ลูกค้าจะได้รับ สินค้า/บริการ ท่ี"เกินความคาดหมาย" หรือ "คุ้มค่ากว่า" น่ันเอง

โดยส่วนที่เกินมาอีก 1 คือ เราอาจแจงง่ายๆว่า ท่านสามารถจะแบ่งกับลูกค้า
กันคนละ  0.5

0.5  สำหรับลูกค้าในท่ีน้ีอาจหมายความถงึ
1) ลูกค้าได้รับการบริการที่ประทับใจ มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้วยอัธยาศัยที่
ย้ิมแย้ม และท่ีสำคัญไม่กล่าวโจมตย่ีีห้ออ่ืน หรือตัวแทนรายอืน่ ฯลฯ

2) รู้สึกวางใจทีไ่ด้ซ้ือสินค้ากับคนท่ีรู้จริง
3) มีการโทรหาทุกเดือน โดยมีการบอกความเคล่ือนไหวช่องรายการใหม่ สอบถาม
ถึงปัญหาทีติ่ดขดั แนะนำฟงัก์ช่ันการใชง้านของรซีีฟเวอร ์ฯลฯ
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0.5  สำหรับลูกค้าในท่ีน้ีอาจหมายความถงึ
1) ได้เจอลูกค้าท่ีดี ทำงานกับคนดีๆ เวลาเจอปัญหาหน้างาน หรือปัญหาท่ีอาจคาด

ไม่ถึง รับรองว่าคุยได้สบายกว่า ปัญหาท่ีว่าหนักๆ ก็จะกลายเป็นเบาลงทันที
2) ลูกคา้ทีด่อีาจจะไมไ่ดม้องหาสนิคา้จานดาวเทยีมอยา่งเดยีว แตอ่าจรวมไปถงึ

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆด้วย ซ่ึงช่างฯอาจต่อยอดได้เร่ือยๆ
3) ลูกคา้ทีด่จีะนำไปสูก่ารบอกตอ่ทีด่ ีไม่วา่จะประเทศนี ้หรอืประเทศไหนในโลก

การตลาดแบบบอกตอ่ ถกูยอมรบัวา่ ทรงพลงัทีสุ่ด เพราะคนทีบ่อกตอ่มิไดมี้
ส่วนได้เสียกับสินค้า ฉะนั้นคนที่ได้รับการบอกต่อจะมีแนวโน้มเชื่อว่าข้อมูล
ท่ีบอกต่อมาเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ

ฉะน้ัน ท่องไว้ให้ข้ึนใจนะครับว่า สำหรับสูตรสำหรับช่างมืออาชีพ  1+1 ต้องเท่ากับ
3 หรือต้องมากกวา่ 3 เท่าน้ันถึงจะอยู่รอดครับ

รู้จกัความหมายของคำวา่ "ธรุกจิ"

บางท่านทำมาหากินมาเกือบท้ังชีวิต แต่พอโดนถามด้วยคำถามง่ายๆ อาจจะตอบ
ไม่ได้ว่า "ธุรกิจ" ท่ีแท้จริงน้ัน นิยาม ควรจะเปน็เช่นไร ?

มีนกัธรุกจิผู้มีช่ือเสยีงโดง่ดงัระดบัตำนาน นามวา่ ริชาร์ด แบรนสนั (Richard
Branson) CEO ของ Virgins กเ็คยอึง้กบัคำถามนี ้และเขากใ็หค้ำตอบดงันีค้รบั

"ธุรกิจ" คือ บางส่ิงบางอย่างท่ีทำให้เรารู้สึกเอาใจใส่กับมัน ถ้าเราเอาใจใส่มากพอ
จนถึงขนาด"ได้ลงมือทำ" น่ันแหละครบัท่ีหมายความวา่ "ธุรกิจ"

มีหลายท่านท่ีบอกตัวเองว่า ฉันทำธุรกิจ หรือฉันเป็นนักธุรกิจ แต่ตัวเองไม่เคยรู้สึก
เดือดเน้ือร้อนใจกับส่ิงรอบข้าง ไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือบางท่านอาจจะรู้สึก แต่ไม่เคย
ลงมือทำ อย่างน้ีไม่ถือว่าเป็นการทำธุรกิจ น่ันเป็นเพียงแค่ "ความรู้สึก" ท่ีบ่อยคร้ังจะถูกแสดง
ออกมาในรูปของการออกปากตำหนติิเตียน หรือวิจารณ์ผู้อ่ืนอยู่เนืองนิจ

นักธุรกิจผู้น้ันยังสำทับต่อด้วยว่า การเป็นนักธุรกิจท่ีแท้จริงน้ัน เป็นส่ิงท่ีเขารู้สำนึกอยู่
ตลอดเวลา มันไม่ได้ทำให้ความเป็นนักธุรกิจ"ลดลง" เม่ือเขาใส่ชุดนอน และมันก็ไม่ได้ทำให้
ความเป็นนักธุรกิจมี "มากข้ึน" เม่ือเขาใส่ชุดทำงาน
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ทำไมผมเขียนถึงเร่ืองน้ี ? จากประสบการณ์ได้พบเจอช่างฯหลายๆท่าน มีส่ิงหน่ึงท่ี
แบ่งแยก "ช่างฯท่ีมีความพร้อม" กับ "ช่างฯท่ีไม่มีความพร้อม" คือ ความรู้สึกท่ีเขามีต่อ
การทำธรุกจิ เพราะอยา่ลมืวา่เราอยูใ่นธรุกจิทีต่อ้งเกง่ทัง้การตดิตัง้ และการพดูใหข้อ้มูล
บ่อยครัง้ทีช่่างฯมกัจะไดรั้บโทรศพัทย์ามคำ่คนื บางสายกเ็ป็นขา่วรา้ยอกีดว้ย ช่างฯทีเ่ป็น
นกัธรุกจิทีแ่ทจ้ริงจะ "รู้สำนกึ" ทันทวีา่ ณ. ขณะนัน้ ลูกคา้ของเขาตอ้งการความชว่ยเหลอื
มากเช่นไร  ประสบการณ์ว่าด้วยเร่ืองการบริการท่ีดีน้ัน บางคร้ังเพียงแค่เราต้ังใจอธิบายให้
ลูกค้าเข้าใจทางโทรศัพท์ ก็อาจทำให้ลูกค้าประทับใจได้  ซ่ึงหากแก้ปัญหาได้ เขาจะนึกชมอยู่
2 คน คนแรกคอื ตวัเขาเองทีแ่กไ้ขปญัหาการใชง้านตวัเครือ่งรบัฯไดด้ว้ยตนเอง ส่วนคนที่
สองคือ ช่างฯ เน่ืองจากลูกค้าย่อมรู้สึกได้เลยว่า ช่างฯคนน้ีเป็นท่ีพ่ึงยามฉุกเฉินได้จริงๆ และ
เป็นช่างฯท่ีวางใจได้

ช่างฯเหล่าน้ีน่ีแหละท่ีจะปรับตัวให้ตัวเองอยู่รอดได้ในอนาคต ไม่ว่าการแข่งขันจะ
มากหรือน้อย สภาวะเศรษฐกิจจะร้ายหรือดี ช่างฯเหล่าน้ีจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้ เพราะรู้จัก
นิยามท่ีแท้จริงของคำวา่ "การเป็นนักธุรกิจ"

ช่างติดต้ัง = ผูส้ร้างข่าวดี (Rainmaker)

ธรรมชาติของคนเราน้ัน 9  ใน10 คนมักคาดหวังแต่เร่ืองดีๆ หรือข่าวดี และก็อาจ
จะเปน็ 8 ใน 10 คนทีเ่ปน็ชา่งฯ คงคาดหวงั และมองเหน็ภาพเงนิกองอยูต่รงหนา้จากการ
ขายดิบขายดี มีงานติดต้ังเข้ามาจนทำไม่ทัน

คิดอย่างน้ีดีไหม ดีครับ ถือว่าคิดบวก แต่ตราบใดทีพ่ระอาทติย์ยังคงขึน้ แล้วก็ตก
ในตอนเย็น น้ำทะเลก็ข้ึน แล้วก็มีลง หุ้นในตลาดท่ัวโลกก็มีข้ึนและลง น้ำมันท่ีว่าแน่ๆยังมีข้ึน
มีลงเลย การทำธรุกิจก็เช่นกันท่ีจะมีช่วงขาขึน้กับช่วงขาลง สำคัญอยู่ท่ีว่า เรามีมุมมองต่อ
สถานการณท้ั์ง 2 ช่วงอยา่งไร ?

การขายของใหไ้ดถ้อืเปน็เปา้หมายในแตล่ะวนัอยูแ่ลว้ โทรศพัทท์ีด่งัเขา้มาในแต่
ละวัน พวกเราก็มักจะคาดหวังว่า "มันต้องเป็นข่าวดี" แต่ความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นน้ัน
ทุกคร้ัง เราเองคงไปห้ามฟ้าห้ามฝน หรือเอามือปิดหูไม่รับฟังเร่ืองร้ายๆ ก็คงไม่ได้ แต่ช่างฯท่ี
จะอยู่รอดในอนาคตนัน้ ต้องเป็น "ผู้สร้างขา่วด"ี เสียเองครบั
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เคยสงัเกตคนดงั หรอืนกัธรุกจิทีป่ระสบความสำเรจ็ทีม่ชีือ่เสยีงกนัไหม คนพวก
น้ีจะไม่พยากรณ์อะไรส่งเดช เพราะส่ิงท่ีเขาจะพูดหรือ จะทำนายถงึแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ล้วนแลว้แตเ่ปน็ ส่ิงทีเ่ขาตัง้ใจจะเปน็สว่นหนึง่ในการ "สร้าง" มันขึน้มา

ครั้งหนึ่งพวกเราคงจำได้ว่า เครื่องเล่นวิทยุเทปพกพาโซนี่วอล์กแมน (Sony
Walkman) โด่งดังเปร้ียงปร้างเช่นไร

หลายคนวเิคราะหถึ์งท่ีมาของความสำเรจ็ บ้างก็ว่าฝีมือ บ้างก็บอกว่าดวง เพราะ
พนักงานท่ีทำเคร่ืองเล่นตัวน้ันข้ึนมา จริงๆไม่ได้ต้ังใจจะขาย ท้ังสองฝ่ายก็พูดถูกครับ แต่ถูก
ไม่หมด จริงอยู่ท่ีการประดิษฐ์เคร่ืองเล่นข้ึนมาเป็นความผิดพลาด แต่ของท่ีสร้างข้ึนมาโดย
ไม่ได้ต้ังใจ จะขายไดห้รือ ถ้าไม่มี "ความตัง้ใจ" ในการสรรหาวธีิการทำตลาด

ครั้งหนึ่งมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ประธานโซนี่ เขาบอกว่า "สินค้าที่คุณจะขาย
ถ้ายังไม่มีตลาดรองรบั ... ก็สร้างมันข้ึนมาซะ ! "

แงค่ดิของเรือ่งนีค้อื ถา้ทา่นเปน็ลกูนอ้งเขาอยู ่แลว้อยากจะเลือ่นขัน้เปน็หวัหนา้
แต่ไม่ประสงค์จะรับฟังข่าวร้ายน้ัน (ตายก่ีชาติ) ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าท่านขายจานฯได้เดือน
ละ 5 ใบ แต่ฝันจะเป็นศูนย์บริการจานฯดาวเทียมแบบครบวงจรประจำอำเภอ โดยไม่
ประสงค์จะรับข่าวร้าย อย่างน้ีจงฝันต่อไปครับ

ย่ิงท่านอยากจะเป็นหัวหน้าน่ันหมายความว่า ท่านต้องรู้ว่า ภาระหน้าท่ีของหัวหน้า
น้ัน นอกจากจะมากกวา่ลูกน้องแล้ว ยังต้องรับข่าวร้ายมากกว่าด้วย คนทำงานเปน็ลูกน้อง
ผลตอบแทนตำ่ ก็สมกับส่ิงท่ีเขาทำ เพราะขอบเขตความรบัผิดชอบมีจำกัด ข่าวร้ายท่ีคาด
ไม่ถึงก็ไม่ค่อยเกิด ซ่ึงสมเหตุสมผลอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว

ฉะน้ัน ถามตัวเองกอ่น และตอบดว้ยความสตัย์จริงว่า
1. ท่านอยากก้าวหน้าหรือไม่ ?
2. ถ้าอยาก  แล้วเตรียมพร้อมในการรับข่าวร้ายหรือไม่ ?
3. ถ้ารับข่าวร้ายแล้ว พร้อมท่ีจะเปล่ียนมันเป็นโอกาสในการสร้างข่าวดีหรือเปล่า ?

ถ้าท่านตอบวา่ "ใช่" ท้ังสามขอ้ และพรอ้มจะลงมือทำ อย่างนีอ้ยู่รอดแนค่รับ
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ในทกุวกิฤตนัน้ม ี"โอกาส"
(สำหรับผู้ท่ีเตรียมพร้อมเท่าน้ัน)

อักษรจีนที่อ่านว่า วิกฤต ประกอบไปด้วยคำสองคำผสมกัน ด้านหนึ่งคือคำว่า
"ภยันตราย" ส่วนอีกด้านหนึง่คือ "โอกาส" จึงเป็นแง่คิดว่า เราจะเลอืกมองท่ีมุมไหน

แต่เพียงแคม่องเหน็อีกมุมอย่างเดยีวไม่พอครับ ไม่ง้ันป่านนีนั้กกีฬาไทยคงกวาด
เหรียญทองโอลิมปิกกันเป็นว่าเล่นไปแล้ว ส่ิงท่ีสำคัญมากคือ "ความพร้อม"   ในการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลง

หากศึกษาโดยมองย้อนไปที่องค์กรระดับโลกที่อยู่ยงคงกระพันมาถึงจนวันนี้
แทบจะมกีารเรยีกขานกนัวา่ "องคก์รอมตะ" น้ัน ในทกุๆองคก์รจะม ี"จุดเปลีย่น" (Turning
Point) เมือ่ตอนทีเ่กดิวกิฤตขึน้ทัง้สิน้ ถา้มคีวามพรอ้มในการเปลีย่นแปลง องคก์รนัน้จะ
แปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้โดยท่ีมีการพัฒนาจนถึงจุดเปล่ียนท่ีขนาดทำใหเ้กิด  ขีดความ
สามารถหลกั (Core Competency) ในการแขง่ขนัดว้ยซำ้

ตัวอย่างท่ีชัดเจน คือ Intel  ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตหน่วยความจำ (RAM) ทำมาหากินกับ
สินค้าตัวน้ี และก็อยู่น่ิงๆ เพราะเข้าใจว่า เป็นสินค้าท่ีขายได้ทุกเม่ือเช่ือวัน   วันดีคืนดี มีบริษัท
โนเนมจาก ญ่ีปุ่น ผลิต RAM ชนิดท่ีว่าคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ แต่ราคาถูกลงเหลือ
เพยีงครึง่หนึง่  ณ.ตอนนัน้ แอนดี ้โกรฟ (Andy Grove) CEO ของ Intel อยูใ่นภาวะกดดนั
อย่างหนัก เพราะส่ิงท่ีคุกคามธุรกิจของเขา ไม่เพียงแค่กระทบ แต่อาจจะมาทำให้ธุรกิจท่ีเขา
ทำอยู่ถึงกับล้มหายตายจากไปเลยก็ว่าได้  เขาจึงใช้เวลาช่วงนั้นเพื่อมาพินิจพิเคราะห์
อย่างหนัก โดยกลับมามองดูว่าทีมงานตัวเองมีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยขีนาดไหน
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของแอนดีเ้องท่ีมองว่า ถ้าคอมพิวเตอร์จะเป็นท่ีแพร่หลายในอนาคต
ส่ิงท่ีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องการมากอันดับแรกคือ "ความเร็วในการประมวลผล" ในท่ีสุดแอนด้ี
โกรฟ ต้องออกมาป่าวประกาศท่ัวซิลิคอน วัลเล่ย์ว่า Intel จะล้มเลิกการผลิต RAM แต่จะมุ่ง
ไปที ่ซีพยีชิูพ (Micro Processor) เทา่นัน้ และนัน่เปน็ทีม่าของ ซีพยีรูะดบัตำนานนามวา่
"เพนเทีย่ม" (Pentium) ซ่ึงตอนนีส่้วนแบง่ทางการตลาดทัว่โลกใชชิ้พของอนิเทลอยูถึ่งกวา่
90 %   และกวา่ 2 ทศวรรษ ท่ี AMD จะออกมาพยายามสูร้บปรบมือเพยีงใด ผู้บริโภคกยั็ง
วางตำแหนง่ไว้ได้เป็นเพียงแค่ชิพทางเลือกเท่าน้ัน



108        คมัภร์ีดาวเทยีม - ความอยูร่อดของชา่งดาวเทยีม

หมายเหตุ
จากการวิเคราะห์เชิงลึกคือ เขามองว่า เทคโนโลยีการผลิต RAM ได้มีการพิสูจน์อย่างชัดเจน
กับตัวเขาเองแลว้ว่า ไม่ซับซ้อนมากนัก ท่ีสำคัญคือ ลอกเลียนได้ง่ายมาก เพราะโครงสรา้ง
ค่อนข้างตายตัว   ในขณะท่ีการผลิตชิพ ต้องอาศัยเทคโนโลยีนาโนเข้ามาช่วย ซ่ึงซับซ้อนเป็น
อย่างมาก อีกท้ังระบบปฏิบัติการของคอมพวิเตอร์ (Operating System; OS) น้ันมีความ-
สัมพันธ์กันอย่างย่ิงยวดกับตัวชิพซีพียู ซ่ึงหมายความวา่ ในทุกๆระบบปฏิบัติการ (OS) น้ัน
เม่ือใดก็ตามท่ีโปรแกรมเมอร์ต้องการเขียนซอฟต์แวร์ข้ึนมา จะต้องแน่ใจก่อนว่าระบบจะสอด
คลอ้งกบัโครงสรา้งของตวัชพิซพียีดูว้ยทกุครัง้  ทา่นจงึอาจรอ้ง อ๋อ ! นีเ่องทีเ่ปน็สาเหตวุา่
เวลาเราเดนิไปซ้ือคอมฯ ก็มักจะเหน็ 2 ส่ิงท่ีมาคู่กันอย่างกับ ก่ิงทองใบหยก คือ ชิพอินเทล
(Intel Inside) กับโปรแกรม วินโดวส์ (Windows) โดยล่าสุดน้ันแม้แต่ พ่อมดแห่งซิลิคอนวัลเล่ย์
นามว่า สตีฟ จอบส์ ยังเปล่ียนใจหันมาใช้ชิพของอินเทลในผลิตภัณฑ์โน้ตบุ้กทุกตัวของค่าย
Mac  เพราะสุดท้ายขีดความสามารถ ความยืดหยุ่นในการพัฒนา รวมไปถึงความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนของตัวชิพอินเทลมีมากกว่า PPC ของค่ายโมโตโรลา่มากนัก)

น่ันหมายความวา่  ถ้าเขาไม่เจอวิกฤตหนักๆ เขาก็ไม่มีความคิดจะปรับเปล่ียนเลย
ก็เป็นได้  บริษัทที่ยังคงความยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เจอวิกฤตหนักๆ
กันมาทัง้ส้ิน จึงมีคำกลา่วกนัว่า "วิกฤตมา ปัญญาเกิด"

เคยได้ยินกันไหมครับ "ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึก" มันไม่ได้เป็นเร่ืองของสงคราม
อย่างเดียว หากแต่รวมไปถึงการสงครามทางเศรษฐกจิ และทางการตลาดดว้ย

ยามศกึ = ตอนขายด ีก็ทำใหเ้ต็มท่ีสุดฝีมือ
ยามสงบ = ตอนการขายชะลอตวั เรากป็รับฐาน โดยดวูา่ มีอะไรบา้งทีเ่ราตอ้ง

ปรับปรุง  ซ่ึงช่างฯตดิต้ังท่ีไปเจอมามีหัวข้อหลักๆในการระวงัหลังดังน้ีครับ

สินคา้ทีค่งคา้งในสตอ๊ก ตวัไหนบา้งทีซ้ื่อมาตัง้ไวน้านแลว้ ยงัไมไ่ดข้ายสกัท ี หลายคน
ครบัทีไ่ปเชค็ด ูพอเอามลูคา่จำนวนเงนิของสนิคา้ทีค่า้งๆอยูม่าบวกกนั เหน็ตวัเลขถงึกบั
ช็อกเลยก็มี จังหวะช่วงการขายชะลอตัวน่ีแหละ ลองมาต้ังโจทย์กันว่า จะเอาสินค้าในสต็อก
มาจัดโปรโมช่ันอย่างไร ดีไม่ดี เดือนน้ันท่านอาจจะพบว่า มีรายได้มากข้ึนก็ได้
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สภาพความพรอ้มของทมีงาน ช่างฯมอืดหีลายคน ขายเกง่ มีฝีมือการตดิตัง้ด ีแตห่มด
โอกาสขยายกิจการเพ่ือรองรับตลาด เพราะขาดมือเสริม  ลองหันมาสำรวจความพร้อมของ
ลูกทีมบ้างครับ ถ้าขายเก่ง แต่รักษาคนไม่ได้ ระยะยาวไปไหนไมไ่ด้ไกลครับ เพราะพึงระลึก
ไว้เสมอว่า คนเรามสีองมือสองเทา้ ถ้าเกดิมีงานเขา้มามาก ยังไงๆกท็ำไม่ทัน ถ้ามันสะสม
นานๆเข้า ก็จะกลายเป็นคนงานยุ่งท้ังวัน สุดท้ายลูกค้าบ๊ายบายกันหมดเพราะ "การรอคอย"
เป็นปัจจัยลำดับต้นๆที่ลูกค้าจะตัดสินว่า บริการท่านดีหรือไม่ ปัจจัยสองอย่างที่เหมือน
ปัญหาโลกแตกของคนทีมี่ลูกทมีคอื ผลตอบแทน และฝมืีอ (เราจะไมพ่ดูถงึความอดึอดั
ขัดข้อง ประมาณว่า คับท่ีอยู่ได้คับใจอยู่ยาก เพราะความรู้สึกน้ีเป็นส่ิงพ้ืนฐานท่ีจะเกิดข้ึนเอง
หากท่านบริหารปัจจัยสองอย่างข้างต้นไม่ลงตัว)

ผลตอบแทน กล่าวกันมานักต่อนักว่า "เงินทองไม่ใช่เร่ืองสำคัญ" จริงๆต้องต่อท้ายด้วยว่า
"แต่มันเป็นเร่ืองแรกเลยครับท่าน"    ในยุคน้ีถ้าใครยังมัวจะคิดรวยคนเดียว รับรองครับ ไปไม่
รอดแน่นอน เพราะคนเราฉลาดขึ้น ข้อมูลข่าวสารก็มากขึ้น (เฉพาะช่องรายการทีวี
ดาวเทยีมก็มากมายกา่ยกอง) ท่านอยากม ีอยากได้ เขาก็อยากเช่นเดียวกัน ฉะน้ันถ้ายังมี
แนวคิดแบบอาเจ็ก อาแปะสมัยก่อน รอดยากครับ แล้วทำไงดี ? เคยถามลูกทีมหรือไม่ครับว่า
"เป้าหมายของการทำงานกบัท่านคืออะไร?"    คนเราถ้าไม่รู้ท่ีมาไป แล้วจะวางแผนอยา่งไร
ให้มันถูกต้องได้เล่า? ถามเลยครับ ไม่แน่ว่าลูกทีมเราอาจจะบอกอะไรให้เราฟัง
แล้วสิ่งที่เขาต้องการท่านก็อาจตอบสนองได้ด้วย หรืออย่างน้อยก็เอาสิ่งที่เขาคาดหวัง
มาตั้งเป็นรางวัลระยะสั้น/ระยะยาวให้กับเขาก็ได้ โดยมีการสร้างเงื่อนไขกันลักษณะว่า
ถ้าทำได้อย่างน้ี...ส้ินปีก็จะได้...ตามท่ีเขาต้องการ ส่วนบางส่ิงท่ีเขาคาดหวงัดูแล้วมันใหญ่
เกินไปก็อาจจะปรบัเป็นเป้าหมายระยะยาวกไ็ด้ เขาเองกจ็ะมีกำลังใจในการทำงานอยา่ง
ทุ่มเท ท่านเองก็ไม่ต้องกังวลว่า เดี๋ยวจะต้องมานั่งหาทีมงานใหม่ๆมาเสริมอยู่เรื่อยๆ
(สร้างคนให้เกิดความชำนาญ มันสร้างยากนะครบั แถมต้องใช้เวลาอีกต่างหาก)   ท่ีสำคัญ
ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่า ถ้าวันไหนคิดอยากออกไปทำธุรกิจของตัวเอง ขอให้เข้ามาบอก
ตรงๆเลย เพราะจะได้สนับสนุนให้เต็มท่ี (เราลองคุยกับช่างฯบางคน เขายืนยันว่าวิธีน้ีได้ผล
ดีมาก เพราะบางอย่างย่ิงห้ามเหมือนย่ิงยุ แต่ถ้าเราเปิดกับเขาอย่างแฟร์แบบน้ี แปลกมากท่ี
9 ใน 10 คนไมค่ดิทีจ่ะลาออกไปไหน !)

ฝีมือ เป็นส่ิงท่ีคนเป็นเจ้านาย หรือหัวหน้าหลายๆคนหนักใจ เพราะช่างฯบางคน "มีความเป็น
ช่างฯ"สูงมาก คือบอกให้ปรับ จะไม่ปรับ ประมาณว่าม่ันใจ (จนเกินไป) ว่า ข้าเก่งแล้ว ปัญหา
อีกแบบคือ ลูกทีมบางคนก็ทำงานแบบข้าราชการไม่มีผิด คือ ทำให้เสร็จไปวันๆ   ทำอย่างไรดี
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ครับ?    ก่อนจะเข้าตรงไปยังคำตอบ มีเกร็ดเล็กน้อยมาเล่าสู่กันฟังครับ  ว่ากันว่าฮิตเลอร์แบ่ง
คนออกเป็น 4 ประเภทครับ

ฉลาด และขยนั ฉลาด แตข่ีเ้กยีจ
โง ่และขีเ้กยีจ โง ่แตข่ยนั

มาดูกันว่าฮิตเลอร์จัดการคนแต่ละประเภทอย่างไร
ประเภทแรก ฉลาด และขยนั ?
ใหไ้ปเปน็แมท่พัอยูต่ามหวัเมอืงทีเ่ปน็จดุยทุธศาสตร ์คนพวกนีค้ดิเกง่ และทำใหเ้หน็เปน็
ตัวอย่างได้ด้วย

ประเภททีส่อง ฉลาด แต่ข้ีเกียจ  ?
ให้ไปเป็นเสธฯ เพราะพวกนีถ้นัดการวางแผน และคดิยุทธวิธี แต่ไม่ชอบทำ

ประเภททีส่าม โง่ และขีเ้กยีจ  ?
เกณฑ์ให้ไปเป็นทหารเลว โดยส่ังให้ไปรบตามแนวหน้า  ประจันบานกับข้าศึก (พวกน้ีต้องส่ัง
ถึงจะทำ)

ประเภททีสุ่ดท้าย โง่ แต่ขยัน ?
จับฆ่าท้ิงให้หมด เพราะกลวัจะไปทำอะไรโง่ๆ  (พวกนียั้งไม่ได้ส่ัง แต่ก็จะไปทำ)

ลูกทีมท่าน หากเป็นคนประเภทแรก ต้องบอกเลยว่า รักษาให้ดี คนพวกน้ีศักยภาพ
เขามี ถ้ารู้ว่าเขาต้องการอะไร เอาส่ิงน้ันมาต้ังเป้าหมาย สร้างท้ังแรงจูงใจระยะส้ัน และระยะ
ยาว

หรือถ้าเข้าข่ายประเภทที่สองก็ถือว่ายังโอเค คนพวกนี้ก็อาจจะเหมือนกับ
ประเภทแรก แต่ยังขาด "แรงจูงใจ" ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องกำหนดเป้าหมายที่เป็น
"แรงจงูใจระยะสัน้" ดว้ย

ข้อควรระวังคือ
ถา้เขาทำไดต้ามเปา้หมาย ตอ้ง "รักษาสญัญา"ดว้ยนะครบั นายจา้งทีจ่ะลม่จมคอื พวกที่
ไม่รู้จักรักษาสัญญา เพราะขนาดลกูทีมท่ีต้องทำงานร่วมกันทุกวัน ยังรักษาไม่ได้ ไม่ต้องไป
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พูดถึงลูกค้า หรือลูกอะไรก็ตามแต่ เพราะรับรองว่าคงเจอวัฏจักรเดียวกันหมด ต้องให้ลูกทีม
เหน็การประเมนิความสามารถรายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน เพราะการแขง่ขนักนัภายในจะ
ส่งเสริมให้คนตรงนั้นพัฒนาตัวเองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีตัวเปรียบเทียบ คนที่ขี้เกียจ
จะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยท่ีเราไม่ต้องไปจ้ำจ้ีจ้ำไช

ประเภทท่ีสามกับส่ี เราคงไม่ฆ่าท้ิง (เพราะไม่ใช่ฮิตเลอร์)
แต่ต้องค่อยบอกตรงๆกับเขาเหล่านั้นว่า งานที่ทำอยู่มีปัญหาซึ่งจำเป็นต้องให้ลูกทีม
ปรับปรุงตามน้ี เช่น
ความละเอยีดรอบคอบในการตดิต้ัง (แสดงใหเ้ห็นถึงการวางแผน)
ความสุภาพและความพรอ้มในการให้ข้อมูลลูกค้า (แสดงให้เห็นถึงการมีใจบริการ)
ความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า (แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจในการขายสินค้า และบริการน้ัน
จริงๆ)

จากนัน้กำหนดระยะเวลาทีชั่ดเจนในการประเมนิผล ถา้เขาทำไมไ่ด ้กจ็งปลอ่ย
เขาไปครับ การแข่งขันยุคนี้ต้องอาศัยคนที่มีความเป็นมืออาชีพเท่านั้น ถึงจะแข่งขันให้
อยู่รอดได้

สร้างประสบการณจ์รงิใหกั้บลูกคา้

"สิบปากว่าไม่เท่าตาเหน็" ..... "สิบตาเหน็ไม่เท่ามือคลำ" เป็นสุภาษิตท่ีใช้ได้จนถึง
ทุกวันน้ี และใช้ได้ท่ัวโลกเสยีด้วย

เคยไหมครับ ลูกค้าเดินเข้ามาท่ีร้าน หรือท่ีบูทของเรา พออธิบายสรรพคุณว่าจานฯ
เราดีอย่างโน้น ดีอย่างน้ี มีช่องฯมากมาย แถมยังชัดล้าน% จากน้ันลูกค้าจะสนใจการทำงาน
ของตัวเคร่ืองรับฯ ช่างฯก็จะบอกครับว่า โอ้ว ! ไม่ต้องห่วงครับ มันใช้ง่ายมาก  ปากก็บอกว่า
ง่าย ส่วนมือก็กำรีโมทเสียแน่น เปิดช่องนู้น ช่องน้ีให้ลูกค้าดูอย่างชำนาญ แล้วลูกค้าจะรู้ได้
อยา่งไรครบัวา่ มันใชง้า่ย ลองยืน่รโีมทเครือ่งรบัฯ ใหลู้กคา้เปลีย่นชอ่งฯเองดสิูครบั คำวา่
"ใช้งา่ย" จะไมใ่ช่เปน็เพยีงแคค่ำพดู เพราะลกูคา้ไดใ้ช้งานจรงิๆ มหาปราชญช์าวอนิเดยี
นามวา่ โอโช ่ (Osho) กลา่วไวว้า่ ความรู ้ (Knowledge) กบั การรู ้ (Knowing) ตา่งกนั
โดยสิ้นเชิง เพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดการรู้ขึ้นมา สิ่งนั้นๆจะถูกหลอมรวมเข้าไปใน
จิตวิญญาณ เป็นผลให้ผู้น้ันจะไม่มีวันลืมส่ิงน้ันไปได้เลย
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ขณะท่ีลูกค้ากำลังเปล่ียนช่องอยู่ ช่างฯก็ยืนข้างๆแล้วเร่ิมแนะนำให้ลูกค้ากดส่ังงาน
ฟังก์ช่ันง่ายๆ อย่างอ่ืนบ้าง เช่น
ปรับเสียง Volume
ดู List ช่องรายการท่ีอยู่ในดาวเทียมไทยคม
จากนั้นลองเปลี่ยนดูดาวเทียมดวงอื่นเช่น NSS6 ซึ่งในตัวเครื่องรับฯได้มีการโปรแกรม
ไวอ้ยูแ่ลว้ (หลายทา่นอาจจะไดข้าย LNB K3 เพิม่เลย ณ. ตอนนัน้)
เปล่ียนโหมดไปฟงัวิทยุ  (อาจจะได้ขายมินิคอมโปอีกต่างหาก)
สุดท้ายทีลื่มไม่ได้คือ การรีเซ็ตเครือ่งฯ (กดปุ่ม  Mute สีเขียวคา้งไว ้10 วิ) เพราะหลายครัง้
สมาชิกในบ้านลูกค้าเผลอไปโดนปุ่มท่ีรีโมทจนดูไม่ได้ หรือไปลบช่องโดยไม่ได้ต้ังใจ

ส่วนเคร่ืองไหนท่ีมีฟังก์ช่ัน OTA แนะนำการ OTA (กดปุ่ม OTA ค้างไว้ 10  วิ) ด้วยล่ะ
ก็ รับรองว่าหลายๆครัง้ เจ้าสองปุ่มน่ีแหละท่ีช่วยเซฟค่าน้ำมันรถท่านได้อย่างคาดไม่ถึง

เพียงแค่การย่ืนรีโมทให้เขาได้ลองกด ไม่แน่ว่าอาจทำให้ปิดการขายก็ได้ครับ

ในการตลาดระดบัโลกนัน้ สตฟี จอบส์ (Steve Jobs, CEO  of APPLE) เจา้ของ
สินค้าอันลือช่ือไม่ว่าจะเป็น ไอพ็อด (Ipod) หรือ ไอโฟน (Iphone) ฯลฯ ก็ใช้วิธีการน้ีมานาน
แล้ว ร้านค้าของ  Apple ท่ัวโลก จะถูกบังคับให้ต้ังสินค้าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเล่นไอพ็อด
หรือโน้ตบุ้กรุ่นต่างๆ ท่ีเคาน์เตอร์ในรูปแบบเดียวกัน จุดประสงค์คือต้องการให้ลูกค้าท่ีเดินเข้า
มามีโอกาสลูบๆคลำๆ เพ่ือเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนถึงความประณีตในตัวสินค้า ประสิทธิภาพ
ของตวัสินค้า รวมไปถงึความยากงา่ยของการใชง้าน โดยสกัพักจะมพีนักงาน Apple เดิน
เข้ามาแนะนำการใช้งานอย่างง่ายๆ  จอบส์บอกว่า ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดของการขายสินค้าแต่ละ
ตัวคือ การพังทลายปราการความเชื่อของลูกค้าแต่ละคนที่เดินเข้ามาพร้อมกับความคิด
ในหัวว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆใช้งานยาก และมีความซับซ้อน ซึ่งการแก้ปัญหาก็เข้าทำนอง
หนามยอก เอาหนามบง่ คือลองให้ลูกค้าใช้งานดว้ยตวัเอง แล้วตัดสิน

ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ถ้าได้ลองใช้งานด้วยตัวเอง มีน้อยคนมากท่ีจะบอกว่า
ใช้งานยาก หรือ ใช้ไม่เป็น เพราะการพดูทำนองนัน้ เป็นการสารภาพกบัคนอืน่ไปในตวัวา่
"ฉันมันโง"่ (และ ไม่มีใครอยากโงห่รอกครบั)
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พูดเก่ง ติดต้ังเก่ง ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกด้วยครับว่า ตัวลูกค้าเองก็เก่ง รับรองว่าช่างฯ
ท่านใดทำได้ตามน้ี อยู่รอดแน่นอนครับ

ลงทนุดว้ยกฏ 250 คน

โจ จิรารด์ (Joe Girard) เซลสแ์มนระดบัตำนานผูข้ายรถยนตไ์ดม้ากทีสุ่ดในโลก
ถึงขนาดลงกินเนสส์บุ้ก ได้กล่าวถึงกฏ 250 คน (The Law of 250) ว่า  ในช่วงชีวิตของคนเรา
นั้น จะมีการรู้จักคนประมาณ 250 คน ซึ่งเขาได้ทำการสังเกตไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน
งานศพ ฯลฯ แขกเหร่ือท่ีมาร่วมงานจะมีจำนวนประมาณ 250 คนเสมอ  เขาจึงเกิดความคิด
ว่า ถ้าเขาขายรถให้ใครได้สักคน โดยสร้างความประทับใจท้ังก่อนและหลังการขายได้ ลูกค้า
คนน้ันจะเปล่ียนสถานภาพกลายเปน็ผู้ช่วยในการโฆษณาสนิค้าให้กับตัวโจ จิราร์ดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต้องบอกก่อนว่า กฏข้อน้ี อาจมองไม่เห็นผลภายในชัว่ข้ามคืน ฉะน้ันส่ิงแรกท่ีต้อง
เข้าใจเก่ียวกับกฏน้ีให้ถือว่า เป็นการลงทุนท่ีหวังผลระยะยาว ตัวโจเองน้ัน หลังจากขายรถได้
ก็ยังไม่ได้ล่วงรู้ถึงกฏข้อนี้โดยทันที แต่อยู่มาวันหนึ่ง เขาได้รับการ์ดเชิญไปงานแต่งงาน
ลูกสาวของลกูค้า เขาจงึคิดว่า มันเป็นการลงทนุท่ีดูแล้วคุ้มค่า แล้วเขาทำอยา่งไรบ้าง ?

ก่อนขาย = เขายิ้มแย้ม และดูเป็นมิตรมาก สิ่งแรกที่เขา"ระลึก" คือ การที่จะ
คาดหวังว่าลูกค้าท่ีเดินเข้ามาต้องซ้ือทันที เป็นความคิดท่ีค่อนข้างโง่เขลาไปหน่อย เพราะตัว
เขาเอง ก็ประสบกับเหตกุารณน้ี์หลายๆครัง้ เม่ือเวลาเขาไปดเูคร่ืองใช้ไฟฟ้า พนักงานขาย
จะเข้ามาแนะนำสินค้าด้วยความกระตือรือร้น แต่เพียงแค่เขาออกปากว่า ขอกลับไปปรึกษา
สมาชิกในบ้าน พนักงานผู้นั้นกลับทำหน้าบึ้งตึงเปลี่ยนเป็นคนละคนทันที เขาจึงบอก
ตัวเองว่า มันดูไม่เป็นการยุติธรรมเลยท่ีลูกค้าได้รับการปฏิบัติเช่นน้ัน เขาจึงระลึกถึงข้อคิด
น้ีเป็นส่ิงแรกเสมอ หลายครัง้ทีลู่กคา้ขอกลบัไปคดิ เขาจะตอบอยา่งยิม้แยม้ด้วยซำ้วา่ "โอ
ผมรู้สึกขอบคุณมากครับท่ีคุณจะเก็บเอาไปพิจารณา เพราะผมเองก็เห็นด้วยครับว่า การจะ
ซ้ือรถสักคันน้ันเป็นเร่ืองสำคัญมาก ถ้าเราให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกันตัดสินใจ ผมคิดว่า
น่ันล่ะคือการตัดสินใจท่ีชาญฉลาด" แปลกแต่จริงครับ เขาพบว่าลูกค้าเหล่าน้ัน ไม่ใช่ทุกคน
จะกลับไปตัดสินใจกับสมาชิกครอบครัว แต่หลายคร้ังจะไปสำรวจโชว์รูมรถท่ีอ่ืนๆในละแวก
ใกล้เคยีง เพือ่ดูราคาทีถู่กกวา่ ซ่ึงสุดทา้ยลกูคา้เหลา่นัน้จะยอ้นกลบัมาซ้ือรถกบัโจ เพราะ
เหตุผลส้ันๆง่ายๆวา่ พวกเขารูสึ้กเป็นมิตร ไม่กดดัน และมีความวางใจผูช้ายคนนี้
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ขณะส่งมอบรถ = โจจะอธิบายการใช้งานท่ีจำเป็น ข้อควรระวัง และอวยพรให้ลูกค้า
มีความสุข และภูมิใจกับรถคันน้ัน

หลังการขาย = เป็นจุดท่ีทำให้เขากลายเป็นสุดยอดเซลส์แมน น่ันก็คือ "การติดตาม
ลูกค้า" (Follow-up) เขาจะจดวันเวลาไว้ในสมุดบันทึก เพื่อโทรหาลูกค้าหลังการขาย
ประมาณ 7 วัน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรท่ีเขาแนะนำเพิม่เติมได้บ้าง จากน้ันทุกๆเทศกาล
ไม่วา่จะเปน็ อีสเตอร ์เทศกาลปใีหม ่หรอืแมแ้ตค่รสิตม์าส เขาจะสง่การด์อวยพรโดยเซน็
ช่ือไว้ทุกใบไปยังลูกค้าเหล่าน้ัน เขาบอกว่าการ์ดใบละไม่ก่ีเซ็นต์แต่ผลตอบกลับมันมากมาย
กว่าท่ีเขาคาดคิดไว้มาก

ลูกค้าท่ีได้รับการติดตามเช่นน้ี น่ีเอง ท่ีมีแนวโน้มในการบอกต่อคนท่ีเขารู้จักอีกราว
250 คน และย่ิงเรามีลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน วงกลมแหง่การบอกตอ่จะขยายเปน็วงกวา้งเร่ือยๆ
ในช่วงก่อนท่ีโจเกษียณน้ัน ว่ากันว่าลูกค้าบางคนถึงกับเต็มใจท่ีจะเข้าคิวรอซ้ือกับชายท่ีช่ือโจ
จิราร์ด และพร้อมจะเดิมพันกับผู้ชายคนน้ีไปเรียบร้อยแล้ว

ช่างฯดาวเทียมเองก็ประยุกต์วิธีการของโจได้ทันทีครับ

ก่อนขาย = ยิ้มแย้ม, ไม่คาดหวังหรือไปกดดันให้ลูกค้าต้องควักเงินซื้อภายใน
ครั้งแรก  และอย่าลืม ! ช่างฯมืออาชีพเท่านั้นที่ยังคงยิ้มแย้มได้ ถึงแม้ลูกค้าจะยัง
ไม่ตัดสินใจซ้ือภายในคร้ังแรก อย่าลืมให้นามบัตรท่ีมีเบอร์โทรฯของท่านพิมพ์ไว้อย่างชัดเจน
อีกอย่างท่ีสำคัญ ลองให้ลูกค้าใช้งานเครือ่งรับฯด้วยตัวเอง

ขณะติดต้ัง = การแต่งกายด้วยชุดฟอร์มท่ีดูน่าเช่ือถือ รักษาความสะอาดของบา้น
ลูกค้า มีการบอกกล่าวกันเป็นระยะๆถึงความคืบหน้าในการติดต้ัง จากน้ันอธิบายการใช้งาน
โดยให้ลูกค้าใช้งานเอง เพ่ือให้เกิดความเคยชนิ

หลังการขาย = โทรไปหาลูกค้าหลังการขาย 3-7 วันเพ่ือทำการสอบถามถงึปัญหา
โดยพยายามหา "ขอ้มูลใหม่ๆ " เชน่แนะนำชอ่งรายการดีๆ ใหลู้กคา้ลองตดิตามชม ซ่ึงการ
แนะนำเป็นรายการเช่นนี้ โทรไปกี่ครั้งก็หาเรื่องพูดได้เรื่อยๆ ลูกค้าเองก็รู้สึกดีว่า อืม...
ช่างคนนีรู้้มากจริงๆด้วย คิดถูกแล้วท่ีตัดสินใจซ้ือกับเขา
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ในไม่ช้า ส่ิงท่ีช่างฯได้ลงทุนไปจะผลิดอกออกผลข้ึนมา ซ่ึงช่างฯมืออาชีพเท่าน้ันท่ีมี
ความรับผิดชอบในการลงทุนระยะยาว รับรองยาวๆอยู่รอดแน่นอนครับ

ศาสนา การเมอืง คอื เร่ืองตอ้งหา้ม

แปลกแตจ่ริง คนเรามคีวามเชือ่ทีไ่ม่เหมอืนกนั แตเ่ราเองมกัคาดหวงัลกึๆ ใหค้น
รอบตัวเห็นคล้อยตามไปกับเราด้วย

ช่องรายการประเภทหน่ึงบนทีวีดาวเทียมท่ีสร้างความฮือฮา และมีความโดดเด่นใน
ปีท่ีผ่านมาคือ ข่าวสาร  และข้ึนช่ือว่าเป็นข่าว เราก็มักจะเช่ือมโยงไปสู่การเมือง  ซ่ึงคนท่ัวไป
จะมาหยุดตรงท่ีการตัดสินว่า ชอบใคร หรือไม่ชอบใคร

บางคนขายจานฯไป แต่พอโดนสะกิดต่อมความเช่ือข้ึนมาเม่ือไหร่ เม่ือน้ันอารมณ์จะ
พลุกพล่านข้ึนมาทันที

พ่ีน้องท้องเดียวกันยังคิดไม่เหมือนกัน (บ้างถึงกับฆ่ากันตาย)
คู่รักนอนเตียงเดียวกัน ยังฝันกันไปคนละเร่ือง

แลว้นบัประสาอะไรกบัลูกคา้ทีเ่ดนิเขา้ในรา้น ? ซ่ึงเพิง่เคยเหน็หนา้คา่ตากนัเปน็
คร้ังแรก เป็นช่างฯดีแล้วครับ อย่าเผลอเป็นหมอดูอ่านใจคน หรือสวมบทเป็นนักการเมืองน้ำดี

ลูกคา้ทีเ่ดนิเขา้มามจุีดประสงคท์ีชั่ดเจนมากคอื เขาสนใจจานดาวเทยีม  ช่างฯ
มืออาชีพต้องเสนอ "ทางเลอืก" ท่ีหลากหลายครบั

สมมติว่า เผอิญคุยไปคุยมาลูกค้าคนน้ีแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบฝ่าย ก. เราก็
ต้องนำเสนอเลยครบัว่า เรามีช่องทางในการเลอืกชมท้ังสองพรรค

ถ้าเขาชอบฝ่าย ก. ไม่ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายไหน เรามีหน้าท่ีเดียวครับคือ เสนอทางเลือก
ของการรับชมข้อมูลจากทุกๆฝ่าย

ถา้เขาถามวา่ เชยีรอี์กฝา่ยหรอื? หรอืบอกทา่นวา่เขาไมช่อบอีกฝา่ย ทา่นยิ่งตอ้ง
บอกวา่ "ถา้ไมช่อบกย็ิง่ตอ้งดเูลยครบั เพราะการดขูอ้มูลทีห่ลากหลาย ทำใหเ้ราไดข้อ้มูล
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มากข้ึน เหมือนตราช่ัง เอาท้ังสองฝ่ังมาช่ังน้ำหนักดู ของย่ิงมีมาก น้ำหนักย่ิงมาก เวลานำมา
ตวงชัง่ ผลลัพธย์ิง่ดนูา่เชือ่ถอื"

ถา้เขายงิคำถามตรงๆแสกหนา้อกีวา่ "แลว้เราชอบฝา่ยไหน?" ช่างฯมอือาชพีจะ
ตอบวา่ "เผอญิเรามีโอกาสขายจานดาวเทยีม ซ่ึงทำใหเ้รามโีอกาสไดด้ขูอ้มูลของทกุฝา่ย
จึงเห็นว่าทุกฝ่ายมีข้อดี ข้อเสียครับ จึงไม่ได้ชอบหรือเกลียดใคร และท่ีสำคัญลูกค้าของเรา
ก่อนหน้าน้ีก็เห็นได้เลยว่ามีความชอบแตกตา่งกัน แต่บางคนหลงัจากติดจานดาวเทยีมไป
แลว้ไดด้ขูอ้มูลมากขึน้กเ็ริม่รู้สึกวา่ การชอบใครหรอืเกลยีดใครเปน็ประเดน็รอง ประเดน็
หลักคือ รู้สึกอยากใหทุ้กฝ่ายรักกัน สามัคคีกัน"

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาแล้วกับช่างฯ ซึ่งเรามีโอกาสได้
พูดคุยกัน

และแงค่ดิ คอื ช่างฯมอือาชพีจะนำเสนอ "ทางเลอืก" ทีห่ลากหลายจากทกุฝา่ย
ซ่ึงถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดของทีวีดาวเทียม อย่าลืมครับ การเมืองเปล่ียนข้ัวกันเร็วมาก ถ้าเรา
เฮไปทางโนน้ที ทางนีที้ ลูกค้าเขามทีางเลอืกจะไปซ้ือกับช่างคนอืน่ๆได้   ฉะน้ัน ในท่ีสุดคน
ท่ีจะไม่อาจอยู่รอดได้ในอนาคตคือ ตัวเราครับ


