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ร้านข้าวหมูแดง

            คนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้า คือ เด็กต่ำากว่าประถม 1 และ 

            คนแก่ที่ไม่มีฟันเคี้ยว (อายุเกิน 70 ปีขึ้นไป)

คนทำาประกันชีวิต

            คนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้า คือ คนที่หาเช้ากินค่ำา

            คนที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง ก็ไม่ใช่ลูกค้า 

            และ คนที่ต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังไม่เพียงพอด้วย

มาม่า + ไวไว + ยำายำา + บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

            กลุ่มลูกค้า คือ คนทำางานออฟฟิศ และ คนทำางานหนัก 

            คนที่ไม่มีเวลาในการปรุงอาหาร และ คนรีบกิน + รีบเดินทาง

ร้านขนมปังสังขยา

            คนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้า คือ คนที่กลัวอ้วน ไม่ทานแป้ง + ของหวาน

            (แต ่ในความเป็นจริง คนอ้วนนั่นแหละ คือ ลูกค้าประจำา)

เทศกาลกินเจ

            คนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้า คือ คนที่กินเลือด + กินเนื้อ และ

            กลุ่มคนรักเนื้อวัว (หรือ พวกชอบทานแต่เนื้อสด + ขาว + อวบ)

            รวมทั้ง กลุ่มนักดื่มไวน์ และ คนชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7eleven)

            กลุ่มลูกค้า คือ คนที่กินอะไรง่ายๆ (ไม่เรื่องมาก) และ 

            คนทำางานเร่งรีบ หรือ คนหิวสุดๆ และ คนกระหายน้ำา
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จงมองหา 
คนที่ต้องการสินค้า ของ เรา

แล้วเดินหน้าเข้าไปขาย
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เลือกเวลา + สถานที่...ให้ถูก

5

ขายถูกเวลา (Right Time)

ไอศกรีมขายดีมาก...ช่วงหน้าร้อน

เครื่องปรับอากาศ (แอร์คอนดิชั่น) ขายดี...ในช่วงหน้าร้อน

ขายถูกที่ (Right Place)

เครื่องปรับอากาศ (แอร์คอนดิชั่น) ก็ยังขายดี...ในกลุ่ม

คนสร้างบ้านใหม่ และ คอนโดแห่งใหม่

เมื่อมีการสร้างที่พักอาศัยใหม่...มากขึ้น

เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน...ก็ขายดีไปตามๆ กัน

ขายถูกเวลา (Right Time) + ขายถูกที่ (Right Place)

เมื่อรัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ให้ได้เงินคืน 100,000 บาท

สำาหรับรถยนต์คันแรก รถยนต์ ขายดีมาก ทำาลายทุกสถิติที่เคยมีมา

ดังนั้น หากเลือกเวลา และ สถานที่เหมาะสม...สินค้าก็จะขายดีมากๆๆ
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แชมพูขจัดรังแค

            กลุ่มลูกค้า คือ คนที่ศีรษะมีรังแค หรือ เคยมีรังแค

            และ คนที่ไม่อยากมีรังแค

โลชั่นบำารุงผิว สำาหรับคนผิวแห้ง

            กลุ่มลูกค้า คือ คนที่มีผิวแห้ง 

แชมพูสำาหรับคนผมร่วง

            กลุ่มลูกค้า คือ คนที่ผมร่วง และ กลุ่มคนผมน้อย

            กลุ่มคนผมบาง หรือ กลุ่มคนที่ผมเริ่มร่วง

น้ำามันมวย

            กลุ่มลูกค้า คือ นักมวย และ นักกีฬา

ครีมทาแก้ปวดเมื่อย

            กลุ่มลูกค้า คือ คนออกกำาลังกาย หรือ 

            คนมีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้ออักเสบ

            หรือ คนมีปัญหาโรคปวดหลัง

Line Application

            กลุ่มลูกค้า คือ คนที่มีสัมพันธ์ด้านส่วนตัว และ ธุรกิจ

            เพื่อน หรือ เพื่อนร่วมงาน หรือ คนทำาการค้า หรือ

            หุ้นส่วนธุรกิจ หรือ กลุ่มเพื่อนเก่า
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เราสามารถขาย
โลชั่นบำารุงผิว สำาหรับผิวแห้ง 

ประมาณ 90 จาก 100 ขวด

ให้กับ กลุ่มคนที่มีผิวแห้ง 

แต ่เราอาจจะขาย
แชมพูป้องกันผมร่วง

ประมาณไม่เกิน 1 ขวด จาก 100 ขวด

ให้กับ กลุ่มคนที่ไม่มีปัญหา
เรื่องผมร่วงเลย
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ถุงกระดาษรีไซเคิล

โลกร้อน เพราะ คนใช้พลาสติกกันมากไป

ทั้ง ถุงพลาสติก + กล่องโฟม + ซองพลาสติก

เมื่อคนทั้งโลกหันมาพูดถึงเรื่อง Global Warming

นักธุรกิจที่มองเห็นความสำาคัญของเรื่องนี้

จึงหันมาสนใจ “รณรงค์การใช้ถุงผ้า + ถุงกระดาษ” 
ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างสิ้นเปลือง

ยิ่งใช้กระดาษรีไซเคิล ก็ยิ่งดีมากขึ้นอีก

Starbucks ใช้กระดาษทิชชูรีไซเคิล

ทุกร้านทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา

อังกฤษ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น หรือ ประเทศไทย

แสดงความห่วงใยต่อโลกเราขนาดนี้...มิน่า กาแฟถึงขายดีมาก
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CSR
Corporate
Social
Responsibility

องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

แนวคิดทางการตลาดด้านหนึ่งที่พยายามจะ 

“ตอบแทน” กลับคืนสู่สังคม

เป็น การแสดงออกของความคิดว่า...

องค์กรไม่ได้พยายามหากำาไรจากลูกค้าเท่านั้น

แต่เป็นการนำากำาไรที่มีมาตอบแทนสู่สังคมด้วย

เช่น 

เครื่องดื่มช้าง แจกผ้าห่มให้พี่น้องชาวไทยที่ภาคเหนือในช่วงอากาศหนาว

เครื่องดื่มแบรนด ์ให้นำาฝาอะลูมิเนียมมาบริจาคเพื่อนำาไปทำาอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้พิการ
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เรื่องปกติที่ องค์กรสร้างขึ้นมาเพื่อ
“แสวงหากำาไร”
เพราะทุกองค์กรมี “การลงทุน” จากผู้ถือหุ้นมากมาย
ดังนั้น เมื่อมีคนนำาเงินมาลงทุน ก็จำาเป็น ต้องมีผลตอบแทน

ส่วนองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ก็ได้นำา “ส่วนหนึ่งของผลกำาไร” นั้น
มาช่วยเหลือคนอื่นๆ อีกมากมาย

True Vision สร้างช่องใหม่ภายใต้แบรนด์ 
“ทรูปลูกปัญญา” หรือ “Trueplookpanya.com”
เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวความรู้ + แนะนำาเรื่องดีๆ 
+ สร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กๆ รุ่นใหม่
ทั้งเรื่องความรู้วิชาการ รวมทั้ง ศีลธรรมอันดีงาม
เม็ดเงินที่ลงทุนไปมากกว่าปีละ 100,000,000 บาท
ทั้งหมดนี้ เป็นอีกหนึ่งแรง ที่ทำาให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น

หากทุกองค์กรช่วยกันสร้างสังคมที่ดีงาม

สังคมไทย ก็จะ น่าอยู่ขึ้นอีกหลายเท่า
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Fast food...อาหารจานด่วน

ร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ด...กินเร็ว + กลับเร็ว

(มีเยอะมาก + อร่อย + รวดเร็วทันใจ)

ความจริง ร้านข้าวแกง (บ้านเรา)  คือ ฟาสต์ฟู้ด เหมือนกัน

(เมื่อลูกค้ามาถึงก็ตักใส่จาน + นั่งกินได้เลย + อร่อยมากด้วย)

ร้านข้าวแกง + อาหารตามสั่ง 

คือ อาหารเช้าที่คนไทยชอบกิน เป็น อันดับหนึ่ง
มีประมาณ 65 คน จาก 100 คน ที่ชอบทานข้าวแกงในมื้อเช้า
ส่วนอันดับสอง คือ โจ๊ก คิดได้ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์
อันดับสาม คือ  ก๋วยเตี๋ยว ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์
อันดับสี่ คือ เหมารวมที่เหลือ เช่น ปาท่องโก๋ + ไข่ลวก + ขนมปัง 

(ข้าวมันไก่ + ข้าวขาหมู รวมอยู่ในอาหารตามสั่งในข้อแรกแล้ว
หากใครมีไอเดียต่อยอดดีๆ ก็รีบๆ ทำาไปเลย และ อย่าลืม...สร้างแบรนด์ ไปพร้อมกับ
ขายอาหารไปด้วย เพราะฟาสต์ฟู้ดระดับโลก เขาทำากันสำาเร็จมาแล้ว...จริง)
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