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การฟงแลวทาความเขาใจ
ดร.บ4ญเก6ยรต เนAนยBCาใหAนสตท4กคนท6มาฟFงการบรรยายไมตองจดบนทก เพราะการ
จดบนทIกจะทCาใหAสมองไมKทCางาน สมองจะไปเนAนในการฟFงเพอเข6ยน ขบวนการในการฟFง
แลAวทCาความเขAาใจจะนAอยลง ใหAเนAนในการฟงและทาความเขาใจจะด6กวKา
แมAแตKไฟล Power Point ท6ใชAแสดงระหวKางการบรรยาย กPม6ผลทCา ใหAผAฟ FงมวแตKไ ป
อK า น Power Point ทC า ใหA ค วามเขA า ใจลดนA อ ยลงไป ยงไปกวK านB น บางคนจะรอพมพไฟล
Power Point ไปอKานท6บAาน ไมKสนใจฟFงเพอทCา ความเขAา ใจเลย คดอยKา งเด6ยววKา ไปอKา น
ทCาความเขAาใจท6บAานท6หลงกPไดA พอถIงบAานกPไมKไดAดอยKด6 จะไดAดอ6กท6กPเปSนเวลากKอนสอบ
วธ6น6อ
B ยKางมากกPคงจCาไดAนด ๆ หนKอย ๆ หรอจCาไดAเพ6ยงหวขAอท6อาจารยสอนเทKานBน
สงท6 กลKาวมาน6BทCาใหAบางคนท6 มาเร6ยน จะรAสIกวKาเร6ยนแลAวไมKไดAอะไรไปเทKาไหรK ไดA
หวขAอ หรอไดA Power Point หรอไดAสม4ดจดไปเลKมหนIง ศIกษาแลAวเวลาจะทCาอะไรท6กPตAอง
ไปคAน หาใน Power Point หรอคAา หาในสม4ดท6 จด บางครBงกPหาสงท6 เราตA องการไมKพบอ6ก
หรอถAาเจอแตKไมKตรงกบสงท6เราตAองนCาไปใชA เปอรเซPนท6นCาสงท6จด หรอบนทIกมาใชAไดAจIง
เปSนเปอรเซPนท6นAอยมาก
สวนทเราสามารถนามาใชงานไดจรง ๆ คอสงท6เราเรยนร# แลAวเกดความเขาใจ
จนบนทกอย#ในจ%ตใตสานกของเรา
ดร.บ4ญเก6ยรต ยงสงเกตเหPนอ6กวKา บางคนผKานการศIกษามาแทนท6 จะไดAความรA แตK
กลบไดAนสยของสถาบนศIกษานBนตดตวมา ถAาเราสงเกตอยKางพถ6พถน อยKางละเอ6ยดอKอน
จะรAไดAทนท6วKาใครสCาเรPจการศIกษาจากสถาบนใด
Brand Strategy และ Differentiation Strategy
Brand Strategy คอกลย4ทธเก6ยวกบ Brand ของเรา
Differentiation Strategy คอกลย4ทธในการสรAางความแตกตKาง
แตKท B ง หมดน6 Bก Pค อ Marketing Strategy เปS น ภาพใหญK แตK ม าแตกยK อ ยเปS น Brand
Strategy, Differentiation Strategy เทKานBนเอง
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ดร.บ4ญเก6ยรต ทบทวนเรองกลย4ทธ6การตลาด (Marketing Strategy) คนเราจะ
ม6 Strategy กPตอ
K เมอ มค#แขง และค%ดจะเอาชนะคKแขKง รวมถIงตAองสนใจผ#บร%โภคดAวย
การต?งเปAาหมาย
การตBงเปZาหมาย ทBงช6วตสKวนตว และการงาน ตAองตBงเปZาหมายใหAถกวธ6 เชKน สCาหรบ
ผAท6ม6ลกแลAว เราตAองตBงเปZาหมายใหAลกเปSนคนด6 คนเกKง คนรวยอยKางส4จรต สCาหรบ Brand
ท6เราดแล เราอาจตBงเปZาวKาจะม6 Market Share เทKาไร ในอ6กก6ป\ขAางหนAา หรอ Brand น6Bจะม6
อตราการเจรญเตบโตเทKาไร หรอ Brand น6Bจะครอบคล4มสนคAาอะไรบAาง ก6ชนด เราตAองตBง
เปZาเหลKาน6BขIBนมา เพอใหAเราเกดความพยายาม เกดความม4Kงมนท6 จะทCาใหAถIงตามเปZาหมาย
นBน
นกการตลาดบางคนทC า งานไปเรอยเป] ^ อ ย ทCา ไปวน ๆ เพราะเขาเหลK านB น ไมKม 6 เปZ า
หมาย การคด การกCาหนดกลย4ทธตKา ง ๆ กPจะไมKด6 หรอด6น AอยกวKาท6 ควรจะเปSน ในอนท6 จะ
ทCาใหA Brand ท6เขารบผดชอบนBนประสบความสCาเรPจ
Marketing
สCาหรบผAท6สCาเรPจการศIกษาทางดAาน Marketing แตKไมKม6โอกาสทCา Marketing จรง ๆ
กPย งสามารถนCาเรองการตBงเปZาหมาย เรองกลย4ทธ ไปประย4กตใชAไดA เชKน ตBงเปZาหมายใน
การแขKงขนกบตวเอง แขKงขนกบเพอนรKวมงาน แขKงขนกบบรษทอน ๆ ในดAานนBนดAานน6Bท6
ไมKใชK Marketing ของสนคAาหรอบรการจรง ๆ กPไดA
แมAแตKก ารเมอง กPย งใชA Marketing พรรคการเมองใดท6 ไมKไดAใชA หรอใชAน A อ ย กP จ ะ
เจรญเตบโตชAา และจะโดนพรรคการเมองท6ใชAกลนกนไปไดAงKาย ๆ ตวอยKางท6เหPนไดAอยKาง
ชดเจนคอรฐบาลในย4คท6แลAว ซIงใชA Marketing มากท6ส4ดท6เคยผKานมา
Marketing น6B เราตAองเนAน Marketing ท6ส4จรต ม6แตKความด6 ไมKไ ปเบ6ยดบงผAบรโภค
ไมKใชKค ด Marketing อะไรไมKออกกPไ ปลดค4ณภาพของสนคAา หรอบรการ ซI งเปSนวธ6การท6
ดร.บ4ญเก6ยรต ไมKขอแนะนCา
Marketing Objective คอการตB งวตถ4 ป ระสงคของการทC า Marketing ซI งจะม4 K ง
เนAนอยK 2 อยKาง คอผลตภณฑ และการบรการ ซIงมกจะอยKควบคKกนเสมอ
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Marketing Objective หรอวตถ4ประสงคหลกในการทCา Marketing ม6ดงน6B
1. ยอดขาย
2. กCาไร
3. Market Share
4. ความมนคงขององคกร
5. การเจรญเตบโตขององคกร
6. ยกภาพลกษณขององคกร
7. ตKอสAกบคKแขKง เชKน การ Sandwich คKแขKง (เปSนการประกบคKแขKง)
8. การจดการกบคKแขKง เชKน เข6ยใหAคKแขKงออกจากตลาดไปเลย หรอซBอคKแขKงมาเลย ซIง
เปSนการทCา Marketing เชงลบ ดร.บ4ญเก6ยรต ไมKแนะนCาใหAใชAวธ6น6B
อ6กสงหนI งท6 เราควรรAไวA คอ การทCา Marketing ในอเมร%กา หากลมเหลว จะไม
พ#ดถง จะพ#ดถงในกรณททาสาเรJจเสยสวนใหญ ดงนBน Case Study ท6นCามาสอนซI ง
สKวนใหญKมาจากอเมรกา กPจะม6เฉพาะเรองท6 ประสบความสCาเรPจ แตKจรง ๆ ยงม Case อก
เยอะมากทใชว%ธเดยวกน แตไมสาเรJจ
สาเหต4ท6 ทางอเมร กาบ นทI ก และเผยแพรK แตK Case ท6 ประสบความสC า เรP จ เพราะ
Professor ท6 ไปส มภาษณ จะตA อ งรอใหAม 6 Case ท6 ประสบความสC า เรP จกK อ น แลA วจI ง ไป
สมภาษณวK า เขาประสบความสC า เรP จ เพราะอะไร แลA วจI งนC า มาเผยแพรK แตKก P ค งไมKม 6
Professor คนใดท6จะสมภาษณ และบนทIกถIงความรAสIก จตใจ ของผAท6ประสบความสCาเรPจ
อยKางละเอ6ยดยบ ดงนBนสKวนท6ไปสมภาษณมาจIงเปSนเพ6ยงสKวนหนIงเทKานBน ไมKใชKทBงหมดท6
ทCาใหAประสบความสCาเรPจ นอกจากนBนแลAว Professor กPไมKคKอยไปสมภาษณคนท6ลAมเหลว
ซIงกPอาจใชAวธ6เด6ยวกน
ดงนBน เมอเราอKา นตCา รา อKา น Case ตKา ง ๆ ท6 ประสบความสCา เรPจ โดยไมKไดAม องวKา
หลกคดนBน ๆ ถกตAองหรอเปลKา แลAวนCามาประย4กตใชAในการทCางานของตวเองเลย กPอาจจะ
ไมKประสบความสCาเรPจตามท6คาดหวงไวAกPไดA ส%งเหลาน?เราตองสงเกตวKา เขาอยKในสภาพ
ไหน เขาม6ความละเอ6ยดอKอนกบความคดตรงไหน ม6ความม4 Kงมนระดบใด ม6ความสามารถ
พเศษตรงไหน ม6พรสวรรคอยKางไร ซIงในหนงสอมกจะไมKไดAบอกไวA
ดงนBนการอKานจาก Case Study ท6ม6เยอะแยะไปหมด กPไมKไดAชKวยใหAเราทCางานสCาเรPจ
ไดA แตKอยKท6การสงเกตของเรา อยKท6การใชAความค%ดจากสต%ปญญาของเรา
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แตKคนสมยน6BไมKคKอยชอบคด เปSนเพราะสมยน6Bม6ขAอมลตKาง ๆ มากมายท6สามารถนCามา
ใชAไดAในทนท6 ไมKเหมอนสมยกKอนท6ไมKม6ขAอมล จะทCาอะไรกPตAองดดาว ดดนฟZาอากาศ แลAว
จIงนCามาคด สร4ป ซIงกPคอ “ธรรมะ” นนเอง คนสมยน6Bเมอม6ขAอมลมาก ๆ จะทCาอะไรจIงไดAแตK
“นก” เอา ดวKาคนอนเขาทCากนมาอยKางไร ม4KงแตKไปอKานตCาราและทCาตามสงท6ตCาราแนะนCา
ซIงเปSนการ นก ทBงนBน
วธ6ท6ถกตAอง เราตAองใชAการ “คด” ใชAสตปFญญาในการคด โดยเรมจากการสงเกต แลAว
นCามาคด จIงจะเกดสตปFญญา ถAาเราเขAาใจ แลAวนCามาใชAกPจะเกดประโยชนตKอตวเราเองไป
ตลอดช6วต
การนก คอขAอมลท6เราไดAมา จากการไดAยน จากการอKานตCาราหรอจากประสบการณ
การค%ด คอคดวเคราะหตBงคCาถามวKา ท6 เปSนอยKางนBน อยKางน6Bเพราะอะไร หรอจะทCา
อะไรสกอยKางใหAสCาเรPจจะทCาอยKางไร
เราควรทบทวนและแยกแยะใหAถก
ดร.บ4ญเก6ยรต อธบายถIง Marketing Objective ในบางหวขAอเพมเตม ดงน6B
หวขAอการยกภาพลกษณ6ขององค6กร สCาหรบ บรษท ไอ.ซ6.ซ6. อนเตอรเนชนแนล
จCากด (มหาชน) ซIง ดร.บ4ญเก6ยรต ดแลอยK Brand ท6ทCา ใหAภาพลกษณด6ขI Bนคอ Lacoste
เพราะ Lacoste ม6 ฐ านของภาพลกษณท6 ด6 อยK แลA ว เมอนC า มาโยงกบ ICC จI งทC า ใหA ภ าพ
ลกษณของ ICC ด6ขIBนดAวย เมอเรารAเชKนน6BแลAว เรากPตAองดแล Brand น6BใหAด6 ๆ
ในสมยกK อ น Brand ท6 สรA า งภาพลกษณของ ICC คอ Wacoal ตอนนB น บรษทกP ใชA
Wacoal เปSน Brand สรAางภาพลกษณใหAกบบรษทฯ
อ6กหวขAอหนIงคอ การ Sandwich ค#แขง เปSนกรณ6ท6 Brand ของเราอยKเหนอคKแขKง
ทางดAานยอดขาย ภาพลกษณ แลAวเรากPหาสนคAาอ6ก Brand หนIง ซIงถกกวKา แตKสรAางภาพ
ลกษณท6คลAายคลIงกบคKแขKง เพอมาประกบคKแขKงไวAใหAอยKตรงกลาง เปSนการ Sandwich คK
แขKงไวA
นอกจากน6BยงตAองดจ4ดเดนจ4ดออนของค#แขงตามท6 ดร.บ4ญเก6ยรต กลKาวไวAในครBงท6
แลA ว คอ จ4 ดอK อ นของเขาสมม4ต วK า ราคาของเขาสง เรากP ห าของท6 ถกกวK า แตKม 6ค 4 ณ ภาพ
ทดเท6ยมกนมาประกบ จ4ดเดKนของเขาสมม4ตวKาเปSนเรองภาพลกษณ เรากPตAองทราบไวA สKวน
เรากPต A อ งหาจ4 ด เดK น ของเราท6 แตกตK า ง ซI งกP จ ะเปS นท6 มาของ s Brand Differentiation
Strategy
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บางคนเวลาคKแขKงม6จ4ดเดKนจ4ดด6ตรงไหน กPจะพยายามทCาใหAเดKนใหAด6ในจ4ดเด6ยวกบคK
แขKง ซI งกPไมKไดAผ ดอะไร แตKม นไมKเปSนวธ6ท6 ไมKม6กลย4ทธ จIงตAองทCา ใหAเดKน ใหAด6 แตK เดKนไมK
เหม อนค K แขK ง ตA อ งแตกตK า งจากคK แขK ง จ I ง จะ สา มา รถต K อสKก บคK แขK ง ไดA จI ง จะเก ด
Differentiation Strategy
การทาใหเดนแตกตางจากค# แขง จะไดมาจากการค%ด โดยเราตAองเรมคดท6 จะ
แตกตKางจากเขากKอน ตAองม6 Creativity ถAาคดในเรอง Marketing Mix ของ ดร.บ4ญเก6ยรต
ขAอน6BกPคอ P: Pissadarn (พ%สดาร) นนเอง
P: Pissadarn เปSนสงท6สCาคญมาก เราตAองทCาอะไรท6 แตกตKางจากคKแขKงเสมอ แมA
เราจะเหPนวKาคKแขKงม6จ4ดเดKนตรงน6B เรากPตAองหาจ4ดเดKนเหมอนกน แตKเปSนจ4ดเดKนท6 แตกตKาง
จากคKแขKงท6ม6ความทดเท6ยมกบคKแขKง หรอแตกตKางท6 เหนอกวKาคKแขKง ซI งถAาเราคดมาก ๆ
บKอย ๆ เรากPจะเจอความแตกตKางท6เหนอกวKาคKแขKงไดA
เมอเราม6จ4ดเดKนท6 แตกตKา งท6 เหนอกวKาคKแขKงแลAว สงตKอไปท6 จะตAองทCาคอตAองชจ4ด
เดKนนBนใหAโดดเดKนขIBนมา (P: Presentation) ตAองรAจกวธ6การชใหAโดดเดKนขIBนมา ตองช#ให
เปSน คTอ การทา PR หรTอทาโฆษณา จ4ดเดนท6ผAบรโภคสนใจและคดวKาจะไดAประโยชน
เทคนคในการทCาโฆษณา อาจใชA Presenter หรอภาษาทางการโฆษณาจะเร6ยกวKา
Personal Endorsement กPไดA โดยใชAภาษาท6งKาย ๆ ผAชมรบรAงKายดแลAวเขAาใจทนท6 ทCาใหA
สามารถจCาไดAงKาย ซIงสงเหลKาน6BจะรAไดAจากการทCาวจยหา Key Visual คอภาพหลก ๆ หรอ
Key Word คอคCาพดหลก ๆ ท6ผAบรโภคเขAาใจไดAงKา ย โดยไมKเอาตวเองเปSนตววด (Self
Center) เพราะผAบรโภคม6ความแตกตKางกนอยKางหลากหลายทBงทางดAานเพศ วย การศIกษา
ฯลฯ
Key Word ท6ผAหญงรบไดAงKายคอคCาวKา สวย, ราคาถก แตK ดร.บ4ญเก6ยรต ไมKคKอยชอบ
ใชA ส องคC าน6 B เ พราะคนอนใชAก นเยอะมาก ทK า นจI ง เล6 ยงไปใชAค C าอน ๆ ท6 ม6 ค วามแตกตK า ง
ตAองหาคCาอน ๆ ท6จะทCาใหAลกคAาเขAามาทดเท6ยม หรอเหนอกวKาคCาวKาสวย และถก ซIงกPเปSน
Differentiation Strategy เชKนตอนน6Bม6สนคAา Brand หนIงใชAคCาวKา “ตบท6เด6ยวอยK” ซIงคCาน6B
ทCาใหAผAฟFงตดหตดตา อยากไปดวKาสนคAาเปSนอยKางไร
การทจะทา Marketing ไดด จะตAองคดถIงล#กคา และค#แขง ใจตAองไปจดจKออยK
กบความตAองการของลกคAา และสนใจคKแขKงตลอดเวลา จIงจะประสบความสCาเรPจในการทCา
Marketing
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มหาวทยาลยบรพากPม6การทCา Marketing เชKนกน เชKนการนCาเอานกศIกษาท6 ประสบ
ความสCาเรPจมาทCา PR วKาสCาเรPจการศIกษาจากมหาวทยาลยบรพา คนท6ไดAยนเรองเหลKาน6BกP
จะสนใจมหาวทยาลยบรพามากขI B น แมA แตK อ าหารท6 จดใหAน สตรบประทานตอนพกซI งม6
รสชาตอรKอยมากกPเปSน Marketing ไดA ยงถAาสามารถสรAางความแตกตKางอยKางชดเจนไดAกP
จะยงด6 มหาวทยาลยบางแหKงจะใหAท4นกบดารา นกก6ฬามาเร6ยน ซIงกPจะทCาใหAคนอน ๆ ท6รบ
รAสนใจมากขIBน
Marketing Positioning: คอตาแหนงทางใจของผ# บร% โภค ตK อสนคA า ของเรา
ซIงเปSนสKวนหนIงของ Brand Strategy ซIงตAองคCานIงถIงตCาแหนKงทางใจของผAบรโภคเชKนกน
ซI งเปS น นามธรรม วดไดA โดยการไปสอบถามผA บรโภค เชK น ถามวK า “คดถIง บะหม6 สC า เรP จรป
คดถIงอะไร” “คดถIงบะหม6สCาเรPจรปท6ม6รสชาตด6 คดถIงอะไร” ซIงคCา ตอบนBนกPค อตCา แหนKง
ทางใจของเขา
ถAาวางตCาแหนKงทางใจของผAบรโภคไดA กPคอการวาง Brand Strategy
หลกคดของ Positioning อ6กอนคอ เมอใดท6เราเปSนอนดบ 3 อนดบ 4 ผAบรโภคจะไมK
คดถIงเราแลAว ผAบรโภคจะคดถIงอนดบ 1 อนดบ 2 เส6ยสKวนใหญK จIงเปSนท6 มาของการวดวKา
ใครม6 Positioning อยKตรงไหนของผAบรโภค ซIงเปSนสงท6สCาคญมาก
การตB งคC า ถามในการสC า รวจขA อม ลจะม6 ส องแบบค อ Aided Recall กบ Unaided
Recall
●

Aided Recall คอการตBงคCา ถามแบบถามนCา เชKน ทKา นรAจ กช4ดชBน ในสตร6 Wacoal
ไหม ?

●

Unaided Recall คอการตB งคC า ถามโดยไมK ถ ามนC า เชK น ทK า นนI กถI งช4 ดชB น ในสตร6
Brand ใดบAาง ?
ผลจากการถามแบบ Unaided จIงจะบอกเราไดAวKา Brand ไหนกCาลงเปSนอยKางไร
การทจะทาให Brand ของเราอย# ในใจล#กคา ม6หลายวธ6 เชKน การโฆษณา, การ

จดกจกรรมตKาง ๆ, จCาหนKายสนคAาลดราคา, สรAางขKาวสรAางเส6ยง ซIงตAองทCาในอตราท6เหมาะ
สม สมยกKอนทCาครBงเด6ยวกPรบรAไปไดAทวประเทศ เพราะในอด6ตจCานวน Brand นAอย ม6การทCา
Activity นAอย ใครทCากPจะโดดเดKนขIBนมาเลย แตKปFจจ4บนท4กคนกPทCากน จIงตAองเพมอตราการ
ทCาใหAมากขIBนจนเพ6ยงพอจIงจะไดAผล
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Cannibalization เปSนศพทอ6กคCา หนI งทาง Marketing คอการกลนกนกน เชKน คK
แขKงโฆษณาดAวย Concept หนI ง ม6 Selling Point ท6เดKนมาก โดยคKแขKงเจAาน6BเลPกกวKา เราม6
งบนAอย เราสามารถทCา โฆษณาของเราท6 ม6 Selling Point เหมอนกบคK
A
แขK ง แลAว เผยแพรK
โฆษณาของเราใหAเยอะ ๆ ในทนท6 โฆษณาของคKแขKงจะหายไปเลยในสายตาของผAบรโภค
โฆษณาของคKแขKงจะกลายเปSนโฆษณาสKงเสรม Brand ของเราโดยปรยาย ผAบรโภคจะนIก
วKาเปSนโฆษณาของเรา
ปรากฎการณ6ในการทาโฆษณา บางเรองทCาแลAวผAบรโภคจCาเนBอเรองของโฆษณา
ไดAอยKางชดเจน แตKกลบจCา Brand ท6โฆษณาไมKไดAเลย เชKนน6Bเร6ยกวKา Vampire affect คอม6
บางอยKางในโฆษณากลนความสนใจของ Brand ไปแลAว เชKนในอด6ต ม6โฆษณาโทรทศน
ชBนหนI ง เอาสาวนAอยมหศจรรยออกมาโฆษณา ผAบรโภคจCาสาวนAอยมหศจรรยไดAหมด แตK
กลบไมKรAวKาโฆษณาชBนนBนเปSนการโฆษณาโทรทศน Brand ใด ซBCารAายไปกวKานBน ผAบรโภค
บางคนยงคดวKาเปSนโฆษณาของโทรทศน Brand อนท6เปSนคKแขKงกนอ6กดAวย การทCาโฆษณา
จIงตAองม4KงใหAโยงเขAาหา Brand ของตนใหAไดA
การฝaาว%กฤต%เศรษฐก%จ
ดร.บ4ญเก6ยรต แนะนCาถIงการฝaาว%กฤต% ซIงม6วธ6คดเยอะแยะ เชKน เปล6ยนวกฤตใหAเปSน
โอกาส ถAาชKวงวกฤตแลAวเราคดลบ เรากPคงเปSนสKวนหนIงในวงจรวกฤตไปดAวย ส4ดทAายเรากP
คงไปไมKรอด แตKถAาเราคดบวก คดวKาวกฤตน6BเปSนโอกาสของเรา เราตAองสามารถฟFนฝ‚าไปไดA
ซIงตอนวกฤตเศรษฐกจป\ 40 ดร.บ4ญเก6ยรต ม6ความคดวKา เราตAองฟFนฝ‚าผKานวกฤตน6B
ไปไดA และเมอผKานพAนแลAวบรษทเราจะห4Kนงาม แขPงแรง เพราะกKอนหนAานBนคนมกจะอ4AยอAาย
ม6แตKไขมน ข6Bเก6ยจพฒนาตวเอง กนอยKางเด6ยว ใชAอยKางเด6ยว ไมKคKอยออกกCาลงกาย บรษท
กPเหมอนกน เมอม6วกฤต คนกPขยนขIBน กนนAอยลง ออกกCาลงกายมากขIBน ใชAจKายลดลง
การออกกC าลงกายของการทC าธ4 รกจกPค อความขยน ถA าผA บรหารและพนกงานขยน
ทCางานเรPวขIBน กPเทKากบธ4รกจไดAออกกCาลงกาย แขPงแรงแลAว การกนนAอยลงเท6ยบไดAกบการ
ใชAจKายท6นAอยลง
สCาหรบ ดร.บ4ญเก6ยรต เอง บางเรองท6เคยรอไวAกKอน ในชKวงวกฤตกPตAองลงมอทCาทนท6
จะมาใชAส4ภาษต “ชAา ๆ ไดAพรAาเลKมงาม” ไมKไดAแลAว
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ส4ภาษตของไทย ม6หลายส4ภาษ%ตทไมคอยจะสอดคลองกบว%ถชว%ตในย4คปจจ4บน
ตวอยKางเชKน
●

“ชา ๆ ไดพราเลมงาม” ส4ภาษตน6B ทCาใหAเรากลวท6จะคดเรPว ๆ คดเรPว ๆ แลAวจะผด
พลาด ทCาอะไรชAา ๆ จะไดAของท6ด6กวKา ทCาใหAคนไทยทCาอะไรชAาไปหมด คดกPชAา ทCา
กPชAา คนไทยจIงชAากวKาคนชาตอน ๆ
ส4ภาษตท6ตรงขAามกนคอ “นBCาขIBนใหAร6บตก” ส4ภาษตความหมายจรง ๆ คอ ใหAฉวย
โอกาส เหPนโอกาสแลAวตAองร6บควAาไวA ซIงกPยงด6กวKา “ชAา ๆ ไดAพรAาเลKมงาม”

●

“ไมเหJนน?า อยาตดกระบอก” ส4ภาษตน6Bต6ความไดAวKา อยKาร6บทCาอะไร เพราะจะเส6ย
เปลKา กลวสBนเปลอง ทCาใหAการทCางานไมKม6การเตร6ยมตว หรอคาดการอะไรลKวงหนAา
ถAาเราลองสงเกตก6ฬาฟ4ตบอลในการยงลกโทษ ผAรกษาประตจะตAองเดาวKาผAเตะจะ
เตะไปดAานซAาย หรอดAานขวา ตAองรAจกประเมน แลAวพ4Kงตวไปรบลกฟ4ตบอลลKวงหนAา
เลย แตKถAารอใหAฝ‚ายตรงขAามเตะกKอนแลAวคKอยดทศทางของลกกPจะไมKม6โอกาสรบลก
ฟ4ตบอลนBนไดAทน
สมยน6B IT กPม6ความรวดเรPวมาก เปร6ยบเสมอนลกฟ4ตบอลตอนเตะลกโทษท6เรPวเหลอ
เกน ถAาไมKคดจะเดาไวAกKอน โอกาสพลาดกPจะสงมาก การเดาเปSนการใชAสมองซ6กขวา
นCาซ6กซAาย ดงนBนคนท6ชอบใชAแตKขAอมล (สมองซ6กซAาย) จะเดาไมKไดA ประเมนไมKเปSน
การเดา การประเม%นไมKจCาเปSนตAองถกท4กครBง แตKถAาฝ„กบKอย ๆ โอกาสเดา หรอ

ประเมนแลAวถกตAองกPจะเยอะขIBน คนท6จะทCาธ4รกจใหAสCาเรPจในอนาคต จะตAองกลAาเดา กลAา
ประเมน ตAองชKางสงเกต
แมAแตKการทC า Marketing การวจยท6 ไดAกลKา วมาแลAว ในเบBองตAนกPเปSนสKว นหนI ง การ
คาดเดา เปSนการประเมน การสงเกต องคความรA กPยงเปSนอ6กปFจจยหนIงท6จะทCาใหAเราประสบ
ความสCาเรPจ
ในเรองการสงเกต สมม4ตชายหน4KมคนหนIงไปจ6บหญงสาว ผAชายบอกวKา “ผมรกค4ณ”
แลAวขอแตKงงาน หากฝ‚ายหญงวงถลาเขAามาขอบค4ณแลAวหอมแกAมฝ‚ายชาย ชายหน4KมคนนBน
คงจะเกดอาการตกใจ ทBง ๆ ท6ฝ‚ายหญงทCาดAวยความจรงใจ ฉะนBนผAหญงจIงตAองม6จรต ทBง ๆ
ท6รกมาก ด6ใจมาก แตKกPตAองพดวKา “ขอคดดกKอน” ฝ‚ายชายจIงตAองเปSนคนชKางสงเกต ดกรยา
ตKาง ๆ ของฝ‚ายหญงใหAออกวKาจรง ๆ แลAวคดอยKางไร เชKน ฝ‚ายหญงพดวKา “ขอคดดกKอน”
พรAอมกบสายตาท6 เปSนประกาย แคKน6BกPเดาไดAแลAววKา ฝ‚ายหญงกPรกฝ‚ายชายแลAว แตKสCาหรบ
คนท6อาศยขAอมลในการตดสนใจ พอฝ‚ายหญงพด “ขอคดดกKอน” ฝ‚ายชายกPจะรอไปเรอย ๆ
รอใหAฝ‚ายหญงคดกKอน เราตองร#จกสงเกตและเดาใหเปSน
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ดร.บ4ญเก6ยรต ยAอนไปกลKา วถIงการวจย โดยแนะนCาถI งเรองคาตอบของผ# บร% โภค
เชKนถามผAบรโภควKา “ซBอสนคAาชBนน6Bเพราะอะไร” หากเหต4ผลท6 เขาซBอเพราะวKาม6ราคาถ#ก
แตKกPใชKวKาลกคAาท4กคนจะตอบตามความจรง เพราะลกคAาสKวนหนIงโดยเฉพาะคนชBนกลางขIBน
ไป ม6ความหยงในศกด…ศร6 ซBอเพราะราคาถกเปSนอะไรท6พดไมKไดA พดแลAวกลวคนอนจะหาวKา
กระจอก ดงนBนเมอเราไดAผลการวจย สมม4ตวKา 20% บอกวKาซBอเพราะราคาถก จรง ๆ อาจ
เปSน 40% ท6ซBอเพราะราคาถก
อ6กสงหนIงท6ผAบรโภคไมKอยากพดกน คอ การซBอเพราะ Brand เชKน บางคนใชA Louis
Vuitton หากถามวKาซBอเพราะอะไร ทBง ๆ ท6ซBอเพราะ Brand แตKกPจะไมKตอบตามความจรง
โดยจะตอบเล6ยง ๆ ไป เชKน ซBอเพราะดด6 เพราะชอบ เพราะส6สวย เพราะใชAทนทาน ดงนBน
ถAาไดAคCาตอบวKา ซBอเพราะ Brand 10% เราจะตAองสรAางตวคณเขAาไปเลย ต6คKาไดAเลยวKาจรง
ๆ แลAวท6ออกมาจะตAองมากกวKานBนเทKาไหรK ?
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