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การฟ�งแล	วท�าความเข	าใจ

ดร.บ4ญเก6ยรต� เนAนยBCาใหAน�ส�ตท4กคนท6�มาฟFงการบรรยายไม�ต	องจดบ�นท�ก เพราะการ

จดบ�นทIกจะทCาใหAสมองไมKทCางาน สมองจะไปเนAนในการฟFงเพ��อเข6ยน ขบวนการในการฟFง

แลAวทCาความเขAาใจจะนAอยลง ใหAเนAนในการฟ�งและท�าความเข	าใจจะด6กวKา

แมAแตKไฟล� Power Point ท6�ใชAแสดงระหวKางการบรรยาย กPม6ผลทCาใหAผ�AฟFงม�วแตKไป

อKาน Power Point ทCาใหAความเขAาใจลดนAอยลงไป ย��งไปกวKาน� Bนบางคนจะรอพ�มพ�ไฟล� 

Power Point ไปอKานท6�บAาน ไมKสนใจฟFงเพ��อทCาความเขAาใจเลย ค�ดอยKางเด6ยววKาไปอKาน

ทCาความเขAาใจท6�บAานท6หล�งกPไดA พอถIงบAานกPไมKไดAด�อย�Kด6 จะไดAด�อ6กท6กPเปSนเวลากKอนสอบ 

ว�ธ6น6BอยKางมากกPคงจCาไดAน�ด ๆ หนKอย ๆ หร�อจCาไดAเพ6ยงห�วขAอท6�อาจารย�สอนเทKาน�Bน

ส��งท6�กลKาวมาน6BทCาใหAบางคนท6�มาเร6ยน จะร�AสIกวKาเร6ยนแลAวไมKไดAอะไรไปเทKาไหรK ไดA

ห�วขAอ หร�อไดA Power Point หร�อไดAสม4ดจดไปเลKมหนI�ง ศIกษาแลAวเวลาจะทCาอะไรท6กPตAอง

ไปคAนหาใน Power Point หร�อคAาหาในสม4ดท6�จด บางคร�BงกPหาส��งท6�เราตAองการไมKพบอ6ก 

หร�อถAาเจอแตKไมKตรงก�บส��งท6�เราตAองนCาไปใชA เปอร�เซPนท6�นCาส��งท6�จด หร�อบ�นทIกมาใชAไดAจIง

เปSนเปอร�เซPนท6�นAอยมาก

ส�วนท��เราสามารถน�ามาใช	งานได	จร�ง ๆ ค�อส��งท6�เราเร�ยนร#	 แลAวเก�ดความเข	าใจ 

จนบ�นท�กอย#�ในจ%ตใต	ส�าน�กของเรา

ดร.บ4ญเก6ยรต� ย�งส�งเกตเหPนอ6กวKา บางคนผKานการศIกษามาแทนท6�จะไดAความร�A แตK

กล�บไดAน�ส�ยของสถาบ�นศIกษาน�Bนต�ดต�วมา ถAาเราส�งเกตอยKางพ�ถ6พ�ถ�น อยKางละเอ6ยดอKอน 

จะร�AไดAท�นท6วKาใครสCาเรPจการศIกษาจากสถาบ�นใด

Brand Strategy และ Differentiation Strategy

Brand Strategy ค�อกลย4ทธ�เก6�ยวก�บ Brand ของเรา

Differentiation Strategy ค�อกลย4ทธ�ในการสรAางความแตกตKาง

แตKท� Bงหมดน6 BกPค�อ Marketing Strategy เปSนภาพใหญK แตKมาแตกยKอยเปSน Brand 

Strategy, Differentiation Strategy เทKาน�Bนเอง
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ดร.บ4ญเก6ยรต� ทบทวนเร��องกลย4ทธ6การตลาด (Marketing Strategy) คนเราจะ

ม6 Strategy กPตKอเม��อ ม�ค#�แข�ง และค%ดจะเอาชนะค�KแขKง รวมถIงตAองสนใจผ#	บร%โภคดAวย

การต�?งเปAาหมาย

การต�BงเปZาหมาย ท�Bงช6ว�ตสKวนต�ว และการงาน ตAองต�BงเปZาหมายใหAถ�กว�ธ6 เชKน สCาหร�บ

ผ�Aท6�ม6ล�กแลAว เราตAองต�BงเปZาหมายใหAล�กเปSนคนด6 คนเกKง คนรวยอยKางส4จร�ต สCาหร�บ Brand 

ท6�เราด�แล เราอาจต�BงเปZาวKาจะม6 Market Share เทKาไร ในอ6กก6ป\ขAางหนAา หร�อ Brand น6Bจะม6

อ�ตราการเจร�ญเต�บโตเทKาไร หร�อ Brand น6Bจะครอบคล4มส�นคAาอะไรบAาง ก6�ชน�ด เราตAองต�Bง

เปZาเหลKาน6BขIBนมา เพ��อใหAเราเก�ดความพยายาม เก�ดความม4Kงม��นท6�จะทCาใหAถIงตามเปZาหมาย

น�Bน

น�กการตลาดบางคนทCางานไปเร��อยเป]^อย ทCาไปว�น ๆ เพราะเขาเหลKาน� BนไมKม6เปZา

หมาย การค�ด การกCาหนดกลย4ทธ�ตKาง ๆ กPจะไมKด6 หร�อด6นAอยกวKาท6�ควรจะเปSนในอ�นท6�จะ

ทCาใหA Brand ท6�เขาร�บผ�ดชอบน�BนประสบความสCาเรPจ

Marketing

สCาหร�บผ�Aท6�สCาเรPจการศIกษาทางดAาน Marketing แตKไมKม6โอกาสทCา Marketing จร�ง ๆ 

กPย�งสามารถนCาเร��องการต�BงเปZาหมาย เร��องกลย4ทธ� ไปประย4กต�ใชAไดA เชKน ต�BงเปZาหมายใน

การแขKงข�นก�บต�วเอง แขKงข�นก�บเพ��อนรKวมงาน แขKงข�นก�บบร�ษ�ทอ��น ๆ ในดAานน�BนดAานน6Bท6�

ไมKใชK Marketing ของส�นคAาหร�อบร�การจร�ง ๆ กPไดA

แมAแตKการเม�อง กPย�งใชA Marketing พรรคการเม�องใดท6�ไมKไดAใชA หร�อใชAนAอย กPจะ

เจร�ญเต�บโตชAา และจะโดนพรรคการเม�องท6�ใชAกล�นก�นไปไดAงKาย ๆ ต�วอยKางท6�เหPนไดAอยKาง

ช�ดเจนค�อร�ฐบาลในย4คท6�แลAว ซI�งใชA Marketing มากท6�ส4ดท6�เคยผKานมา

Marketing น6B เราตAองเนAน Marketing ท6�ส4จร�ต ม6แตKความด6 ไมKไปเบ6ยดบ�งผ�Aบร�โภค 

ไมKใชKค�ด Marketing อะไรไมKออกกPไปลดค4ณภาพของส�นคAาหร�อบร�การ ซI�งเปSนว�ธ6การท6� 

ดร.บ4ญเก6ยรต� ไมKขอแนะนCา

Marketing Objective ค�อการต� Bงว�ตถ4ประสงค�ของการทCา Marketing ซI�งจะม4 Kง

เนAนอย�K 2 อยKาง ค�อผล�ตภ�ณฑ� และการบร�การ ซI�งม�กจะอย�Kควบค�Kก�นเสมอ
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Marketing Objective หร�อว�ตถ4ประสงค�หล�กในการทCา Marketing ม6ด�งน6B

1. ยอดขาย

2. กCาไร

3. Market Share

4. ความม��นคงขององค�กร

5. การเจร�ญเต�บโตขององค�กร

6. ยกภาพล�กษณ�ขององค�กร

7. ตKอส�Aก�บค�KแขKง เชKน การ Sandwich ค�KแขKง (เปSนการประกบค�KแขKง)

8. การจ�ดการก�บค�KแขKง เชKน เข6�ยใหAค�KแขKงออกจากตลาดไปเลย หร�อซ�Bอค�KแขKงมาเลย ซI�ง

เปSนการทCา Marketing เช�งลบ ดร.บ4ญเก6ยรต� ไมKแนะนCาใหAใชAว�ธ6น6B

อ6กส��งหนI�งท6�เราควรร�AไวA ค�อ การทCา Marketing ในอเมร%กา หากล	มเหลว จะไม�

พ#ดถ�ง จะพ#ดถ�งในกรณ�ท��ท�าส�าเรJจเส�ยส�วนใหญ� ด�งน�Bน Case Study ท6�นCามาสอนซI�ง

สKวนใหญKมาจากอเมร�กา กPจะม6เฉพาะเร��องท6�ประสบความสCาเรPจ แตKจร�ง ๆ ย�งม� Case อ�ก

เยอะมากท��ใช	ว%ธ�เด�ยวก�น แต�ไม�ส�าเรJจ

สาเหต4ท6 �ทางอเมร�กาบ�นทIกและเผยแพรKแตK Case ท6�ประสบความสCาเรPจ เพราะ 

Professor ท6�ไปส�มภาษณ�จะตAองรอใหAม 6 Case ท6�ประสบความสCาเร PจกKอน แลAวจ Iงไป

ส�มภาษณ�ว KาเขาประสบความสCาเร Pจเพราะอะไร แลAวจ Iงน CามาเผยแพรK แตKก PคงไมKม 6 

Professor คนใดท6�จะส�มภาษณ� และบ�นทIกถIงความร�AสIก จ�ตใจ ของผ�Aท6�ประสบความสCาเรPจ

อยKางละเอ6ยดย�บ ด�งน�BนสKวนท6�ไปส�มภาษณ�มาจIงเปSนเพ6ยงสKวนหนI�งเทKาน�Bน ไมKใชKท�Bงหมดท6�

ทCาใหAประสบความสCาเรPจ นอกจากน�BนแลAว Professor กPไมKคKอยไปส�มภาษณ�คนท6�ลAมเหลว

ซI�งกPอาจใชAว�ธ6เด6ยวก�น

ด�งน�Bน เม��อเราอKานตCารา อKาน Case ตKาง ๆ ท6�ประสบความสCาเรPจ โดยไมKไดAมองวKา

หล�กค�ดน�Bน ๆ ถ�กตAองหร�อเปลKา แลAวนCามาประย4กต�ใชAในการทCางานของต�วเองเลย กPอาจจะ

ไมKประสบความสCาเรPจตามท6�คาดหว�งไวAกPไดA ส%�งเหล�าน�?เราต	องส�งเกตวKา เขาอย�Kในสภาพ

ไหน เขาม6ความละเอ6ยดอKอนก�บความค�ดตรงไหน ม6ความม4Kงม��นระด�บใด ม6ความสามารถ

พ�เศษตรงไหน ม6พรสวรรค�อยKางไร ซI�งในหน�งส�อม�กจะไมKไดAบอกไวA

ด�งน�BนการอKานจาก Case Study ท6�ม6เยอะแยะไปหมด กPไมKไดAชKวยใหAเราทCางานสCาเรPจ

ไดA แตKอย�Kท6�การส�งเกตของเรา อย�Kท6�การใชAความค%ดจากสต%ป�ญญาของเรา
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แตKคนสม�ยน6BไมKคKอยชอบค�ด เปSนเพราะสม�ยน6Bม6ขAอม�ลตKาง ๆ มากมายท6�สามารถนCามา

ใชAไดAในท�นท6 ไมKเหม�อนสม�ยกKอนท6�ไมKม6ขAอม�ล จะทCาอะไรกPตAองด�ดาว ด�ด�นฟZาอากาศ แลAว

จIงนCามาค�ด สร4ป ซI�งกPค�อ “ธรรมะ” น��นเอง คนสม�ยน6Bเม��อม6ขAอม�ลมาก ๆ จะทCาอะไรจIงไดAแตK 

“น�ก” เอา ด�วKาคนอ��นเขาทCาก�นมาอยKางไร ม4KงแตKไปอKานตCาราและทCาตามส��งท6�ตCาราแนะนCา 

ซI�งเปSนการ น�ก ท�Bงน�Bน

ว�ธ6ท6�ถ�กตAอง เราตAองใชAการ “ค�ด” ใชAสต�ปFญญาในการค�ด โดยเร��มจากการส�งเกต แลAว

นCามาค�ด จIงจะเก�ดสต�ปFญญา ถAาเราเขAาใจ แลAวนCามาใชAกPจะเก�ดประโยชน�ตKอต�วเราเองไป

ตลอดช6ว�ต

การน�ก ค�อขAอม�ลท6�เราไดAมา จากการไดAย�น จากการอKานตCาราหร�อจากประสบการณ�

การค%ด ค�อค�ดว�เคราะห�ต�BงคCาถามวKา ท6�เปSนอยKางน�Bน อยKางน6Bเพราะอะไร หร�อจะทCา

อะไรส�กอยKางใหAสCาเรPจจะทCาอยKางไร

เราควรทบทวนและแยกแยะใหAถ�ก

ดร.บ4ญเก6ยรต� อธ�บายถIง Marketing Objective ในบางห�วขAอเพ��มเต�ม ด�งน6B

ห�วขAอการยกภาพล�กษณ6ขององค6กร สCาหร�บ บร�ษ�ท ไอ.ซ6.ซ6. อ�นเตอร�เนช��นแนล 

จCาก�ด (มหาชน) ซI�ง ดร.บ4ญเก6ยรต� ด�แลอย�K Brand ท6�ทCาใหAภาพล�กษณ�ด6ขI Bนค�อ Lacoste 

เพราะ Lacoste ม6ฐานของภาพล�กษณ�ท6 �ด6อย� KแลAว เม� �อนCามาโยงก�บ ICC จIงทCาใหAภาพ

ล�กษณ�ของ ICC ด6ขIBนดAวย เม��อเราร�AเชKนน6BแลAว เรากPตAองด�แล Brand น6BใหAด6 ๆ

ในสม�ยกKอน Brand ท6�สรAางภาพล�กษณ�ของ ICC ค�อ Wacoal ตอนน� Bนบร�ษ�ทกPใชA 

Wacoal เปSน Brand สรAางภาพล�กษณ�ใหAก�บบร�ษ�ทฯ 

อ6กห�วขAอหนI�งค�อ การ Sandwich ค#�แข�ง เปSนกรณ6ท6� Brand ของเราอย�Kเหน�อค�KแขKง

ทางดAานยอดขาย ภาพล�กษณ� แลAวเรากPหาส�นคAาอ6ก Brand หนI�ง ซI�งถ�กกวKา แตKสรAางภาพ

ล�กษณ�ท6�คลAายคลIงก�บค�KแขKง เพ��อมาประกบค�KแขKงไวAใหAอย�Kตรงกลาง เปSนการ Sandwich ค�K

แขKงไวA

นอกจากน6Bย�งตAองด�จ4ดเด�นจ4ดอ�อนของค#�แข�งตามท6� ดร.บ4ญเก6ยรต� กลKาวไวAในคร�Bงท6�

แลAว ค�อ จ4ดอKอนของเขาสมม4ต�วKาราคาของเขาส�ง เรากPหาของท6�ถ�กกวKา แตKม6ค4ณภาพ

ท�ดเท6ยมก�นมาประกบ จ4ดเดKนของเขาสมม4ต�วKาเปSนเร��องภาพล�กษณ� เรากPตAองทราบไวA สKวน

เรากPตAองหาจ4ดเดKนของเราท6�แตกตKาง ซI �งกPจะเปSนท6 �มาของ  sBrand Differentiation 

Strategy
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บางคนเวลาค�KแขKงม6จ4ดเดKนจ4ดด6ตรงไหน กPจะพยายามทCาใหAเดKนใหAด6ในจ4ดเด6ยวก�บค�K

แขKง ซI�งกPไมKไดAผ�ดอะไร แตKม�นไมKเปSนว�ธ6ท6�ไมKม6กลย4ทธ� จIงตAองทCาใหAเดKนใหAด6 แตKเดKนไมK

เหม �อนค� Kแข Kง ต Aองแตกต Kางจากค� Kแข Kง จ Iงจะสามารถต Kอส� Kก �บค� Kแข Kงได A  จ Iงจะเก �ด 

Differentiation Strategy

การท�าให	เด�นแตกต�างจากค#�แข�ง จะได	มาจากการค%ด โดยเราตAองเร��มค�ดท6�จะ

แตกตKางจากเขากKอน ตAองม6 Creativity ถAาค�ดในเร��อง Marketing Mix ของ ดร.บ4ญเก6ยรต� 

ขAอน6BกPค�อ P: Pissadarn (พ%สดาร) น��นเอง

P: Pissadarn เปSนส��งท6�สCาค�ญมาก เราตAองทCาอะไรท6�แตกตKางจากค�KแขKงเสมอ แมA

เราจะเหPนวKาค�KแขKงม6จ4ดเดKนตรงน6B เรากPตAองหาจ4ดเดKนเหม�อนก�น แตKเปSนจ4ดเดKนท6�แตกตKาง

จากค�KแขKงท6�ม6ความท�ดเท6ยมก�บค�KแขKง หร�อแตกตKางท6�เหน�อกวKาค�KแขKง ซI�งถAาเราค�ดมาก ๆ 

บKอย ๆ  เรากPจะเจอความแตกตKางท6�เหน�อกวKาค�KแขKงไดA

เม��อเราม6จ4ดเดKนท6�แตกตKางท6�เหน�อกวKาค�KแขKงแลAว ส��งตKอไปท6�จะตAองทCาค�อตAองช�จ4ด

เดKนน�BนใหAโดดเดKนขIBนมา (P: Presentation) ตAองร�Aจ�กว�ธ6การช�ใหAโดดเดKนขIBนมา ต	องช#ให	

เปSน คTอ การท�า PR หรTอท�าโฆษณา จ4ดเด�นท6�ผ�Aบร�โภคสนใจและค�ดวKาจะไดAประโยชน�

เทคน�คในการทCาโฆษณา อาจใชA Presenter หร�อภาษาทางการโฆษณาจะเร6ยกวKา 

Personal Endorsement กPไดA โดยใชAภาษาท6�งKาย ๆ ผ�Aชมร�บร�AงKายด�แลAวเขAาใจท�นท6 ทCาใหA

สามารถจCาไดAงKาย ซI�งส��งเหลKาน6Bจะร�AไดAจากการทCาว�จ�ยหา Key Visual ค�อภาพหล�ก ๆ หร�อ 

Key Word ค�อคCาพ�ดหล�ก ๆ ท6�ผ�Aบร�โภคเขAาใจไดAงKาย โดยไมKเอาต�วเองเปSนต�วว�ด (Self 

Center) เพราะผ�Aบร�โภคม6ความแตกตKางก�นอยKางหลากหลายท�BงทางดAานเพศ ว�ย การศIกษา 

ฯลฯ

Key Word ท6�ผ�Aหญ�งร�บไดAงKายค�อคCาวKา สวย, ราคาถ�ก แตK ดร.บ4ญเก6ยรต� ไมKคKอยชอบ

ใชAสองคCาน6 Bเพราะคนอ� �นใชAก�นเยอะมาก ทKานจIงเล6 �ยงไปใชAคCาอ� �น ๆ ท6 �ม6ความแตกตKาง 

ตAองหาคCาอ��น ๆ ท6�จะทCาใหAล�กคAาเขAามาท�ดเท6ยม หร�อเหน�อกวKาคCาวKาสวย และถ�ก ซI�งกPเปSน 

Differentiation Strategy เชKนตอนน6Bม6ส�นคAา Brand หนI�งใชAคCาวKา “ตบท6เด6ยวอย�K” ซI�งคCาน6B

ทCาใหAผ�AฟFงต�ดห�ต�ดตา อยากไปด�วKาส�นคAาเปSนอยKางไร

การท��จะท�า Marketing ได	ด� จะตAองค�ดถIงล#กค	า และค#�แข�ง ใจตAองไปจดจKออย�K

ก�บความตAองการของล�กคAา และสนใจค�KแขKงตลอดเวลา จIงจะประสบความสCาเรPจในการทCา 

Marketing
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มหาว�ทยาล�ยบ�รพากPม6การทCา Marketing เชKนก�น เชKนการนCาเอาน�กศIกษาท6�ประสบ

ความสCาเรPจมาทCา PR วKาสCาเรPจการศIกษาจากมหาว�ทยาล�ยบ�รพา คนท6�ไดAย�นเร��องเหลKาน6BกP

จะสนใจมหาว�ทยาล�ยบ�รพามากขI Bน แมAแตKอาหารท6�จ�ดใหAน�ส�ตร�บประทานตอนพ�กซI �งม6

รสชาต�อรKอยมากกPเปSน Marketing ไดA ย��งถAาสามารถสรAางความแตกตKางอยKางช�ดเจนไดAกP

จะย��งด6 มหาว�ทยาล�ยบางแหKงจะใหAท4นก�บดารา น�กก6ฬามาเร6ยน ซI�งกPจะทCาใหAคนอ��น ๆ ท6�ร�บ

ร�AสนใจมากขIBน

Marketing Positioning: ค�อต�าแหน�งทางใจของผ#	บร%โภค ตKอส�นคAาของเรา 

ซI�งเปSนสKวนหนI�งของ Brand Strategy ซI�งตAองคCานIงถIงตCาแหนKงทางใจของผ�Aบร�โภคเชKนก�น 

ซI�งเปSนนามธรรม ว�ดไดAโดยการไปสอบถามผ�Aบร�โภค เชKนถามวKา “ค�ดถIงบะหม6�สCาเรPจร�ป

ค�ดถIงอะไร” “ค�ดถIงบะหม6�สCาเรPจร�ปท6�ม6รสชาต�ด6 ค�ดถIงอะไร” ซI�งคCาตอบน�BนกPค�อตCาแหนKง

ทางใจของเขา

ถAาวางตCาแหนKงทางใจของผ�Aบร�โภคไดA กPค�อการวาง Brand Strategy 

หล�กค�ดของ Positioning อ6กอ�นค�อ เม��อใดท6�เราเปSนอ�นด�บ 3 อ�นด�บ 4 ผ�Aบร�โภคจะไมK

ค�ดถIงเราแลAว ผ�Aบร�โภคจะค�ดถIงอ�นด�บ 1 อ�นด�บ 2 เส6ยสKวนใหญK จIงเปSนท6�มาของการว�ดวKา

ใครม6 Positioning อย�Kตรงไหนของผ�Aบร�โภค ซI�งเปSนส��งท6�สCาค�ญมาก

การต� Bงค CาถามในการสCารวจขAอม�ลจะม6สองแบบค�อ Aided Recall ก�บ Unaided 

Recall

● Aided Recall ค�อการต�BงคCาถามแบบถามนCา เชKน ทKานร�Aจ�กช4ดช�Bนในสตร6 Wacoal 

ไหม ?

● Unaided Recall ค�อการต� BงคCาถามโดยไมKถามนCา เชKน ทKานนIกถIงช4ดช�Bนในสตร6 

Brand ใดบAาง ?

ผลจากการถามแบบ Unaided จIงจะบอกเราไดAวKา Brand ไหนกCาล�งเปSนอยKางไร

การท��จะท�าให	 Brand ของเราอย#�ในใจล#กค	า ม6หลายว�ธ6 เชKน การโฆษณา, การ

จ�ดก�จกรรมตKาง ๆ, จCาหนKายส�นคAาลดราคา, สรAางขKาวสรAางเส6ยง ซI�งตAองทCาในอ�ตราท6�เหมาะ

สม สม�ยกKอนทCาคร�Bงเด6ยวกPร�บร�AไปไดAท��วประเทศ เพราะในอด6ตจCานวน Brand นAอย ม6การทCา 

Activity นAอย ใครทCากPจะโดดเดKนขIBนมาเลย แตKปFจจ4บ�นท4กคนกPทCาก�น จIงตAองเพ��มอ�ตราการ

ทCาใหAมากขIBนจนเพ6ยงพอจIงจะไดAผล
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Cannibalization เปSนศ�พท�อ6กคCาหนI�งทาง Marketing ค�อการกล�นก�นก�น เชKน ค�K

แขKงโฆษณาดAวย Concept หนI�ง ม6 Selling Point ท6�เดKนมาก โดยค�KแขKงเจAาน6BเลPกกวKาเราม6

งบนAอย เราสามารถทCาโฆษณาของเราท6�ม6 Selling Point  Aเหม�อนก�บค�KแขKง แลAวเผยแพรK

โฆษณาของเราใหAเยอะ ๆ ในท�นท6 โฆษณาของค�KแขKงจะหายไปเลยในสายตาของผ�Aบร�โภค 

โฆษณาของค�KแขKงจะกลายเปSนโฆษณาสKงเสร�ม Brand ของเราโดยปร�ยาย ผ�Aบร�โภคจะนIก

วKาเปSนโฆษณาของเรา

ปรากฎการณ6ในการท�าโฆษณา บางเร��องทCาแลAวผ�Aบร�โภคจCาเน�Bอเร��องของโฆษณา

ไดAอยKางช�ดเจน แตKกล�บจCา Brand ท6�โฆษณาไมKไดAเลย เชKนน6Bเร6ยกวKา Vampire affect ค�อม6

บางอยKางในโฆษณากล�นความสนใจของ Brand ไปแลAว เชKนในอด6ต ม6โฆษณาโทรท�ศน�

ช�BนหนI�ง เอาสาวนAอยมห�ศจรรย�ออกมาโฆษณา ผ�Aบร�โภคจCาสาวนAอยมห�ศจรรย�ไดAหมด แตK

กล�บไมKร�AวKาโฆษณาช�Bนน�BนเปSนการโฆษณาโทรท�ศน� Brand ใด ซBCารAายไปกวKาน�Bน ผ�Aบร�โภค

บางคนย�งค�ดวKาเปSนโฆษณาของโทรท�ศน� Brand อ��นท6�เปSนค�KแขKงก�นอ6กดAวย การทCาโฆษณา

จIงตAองม4KงใหAโยงเขAาหา Brand ของตนใหAไดA

การฝaาว%กฤต%เศรษฐก%จ

ดร.บ4ญเก6ยรต� แนะนCาถIงการฝaาว%กฤต% ซI�งม6ว�ธ6ค�ดเยอะแยะ เชKน เปล6�ยนว�กฤต�ใหAเปSน

โอกาส ถAาชKวงว�กฤต�แลAวเราค�ดลบ เรากPคงเปSนสKวนหนI�งในวงจรว�กฤต�ไปดAวย ส4ดทAายเรากP

คงไปไมKรอด แตKถAาเราค�ดบวก ค�ดวKาว�กฤต�น6BเปSนโอกาสของเรา เราตAองสามารถฟFนฝ�าไปไดA

ซI�งตอนว�กฤต�เศรษฐก�จป\ 40 ดร.บ4ญเก6ยรต� ม6ความค�ดวKา เราตAองฟFนฝ�าผKานว�กฤต�น6B

ไปไดA และเม��อผKานพAนแลAวบร�ษ�ทเราจะห4Kนงาม แขPงแรง เพราะกKอนหนAาน�Bนคนม�กจะอ4AยอAาย  

ม6แตKไขม�น ข6Bเก6ยจพ�ฒนาต�วเอง ก�นอยKางเด6ยว ใชAอยKางเด6ยว ไมKคKอยออกกCาล�งกาย บร�ษ�ท

กPเหม�อนก�น เม��อม6ว�กฤต� คนกPขย�นขIBน ก�นนAอยลง ออกกCาล�งกายมากขIBน ใชAจKายลดลง

การออกกCาล�งกายของการทCาธ4รก�จกPค�อความขย�น ถAาผ� Aบร�หารและพน�กงานขย�น 

ทCางานเรPวขIBน กPเทKาก�บธ4รก�จไดAออกกCาล�งกาย แขPงแรงแลAว การก�นนAอยลงเท6ยบไดAก�บการ

ใชAจKายท6�นAอยลง

สCาหร�บ ดร.บ4ญเก6ยรต� เอง บางเร��องท6�เคยรอไวAกKอน ในชKวงว�กฤต�กPตAองลงม�อทCาท�นท6 

จะมาใชAส4ภาษ�ต “ชAา ๆ ไดAพรAาเลKมงาม” ไมKไดAแลAว
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ส4ภาษ�ตของไทย ม6หลายส4ภาษ%ตท��ไม�ค�อยจะสอดคล	องก�บว%ถ�ช�ว%ตในย4คป�จจ4บ�น 

ต�วอยKางเชKน

● “ช	า ๆ ได	พร	าเล�มงาม” ส4ภาษ�ตน6B ทCาใหAเรากล�วท6�จะค�ดเรPว ๆ ค�ดเรPว ๆ แลAวจะผ�ด

พลาด ทCาอะไรชAา ๆ จะไดAของท6�ด6กวKา ทCาใหAคนไทยทCาอะไรชAาไปหมด ค�ดกPชAา ทCา

กPชAา คนไทยจIงชAากวKาคนชาต�อ��น ๆ

ส4ภาษ�ตท6�ตรงขAามก�นค�อ “นBCาขIBนใหAร6บต�ก” ส4ภาษ�ตความหมายจร�ง ๆ ค�อ ใหAฉวย

โอกาส เหPนโอกาสแลAวตAองร6บควAาไวA ซI�งกPย�งด6กวKา “ชAา ๆ ไดAพรAาเลKมงาม”

● “ไม�เหJนน?�า อย�าต�ดกระบอก” ส4ภาษ�ตน6Bต6ความไดAวKา อยKาร6บทCาอะไร เพราะจะเส6ย

เปลKา กล�วส�Bนเปล�อง ทCาใหAการทCางานไมKม6การเตร6ยมต�ว หร�อคาดการอะไรลKวงหนAา 

ถAาเราลองส�งเกตก6ฬาฟ4ตบอลในการย�งล�กโทษ ผ�Aร�กษาประต�จะตAองเดาวKาผ�Aเตะจะ

เตะไปดAานซAาย หร�อดAานขวา ตAองร�Aจ�กประเม�น แลAวพ4Kงต�วไปร�บล�กฟ4ตบอลลKวงหนAา

เลย แตKถAารอใหAฝ�ายตรงขAามเตะกKอนแลAวคKอยด�ท�ศทางของล�กกPจะไมKม6โอกาสร�บล�ก

ฟ4ตบอลน�BนไดAท�น

สม�ยน6B IT กPม6ความรวดเรPวมาก เปร6ยบเสม�อนล�กฟ4ตบอลตอนเตะล�กโทษท6�เรPวเหล�อ

เก�น ถAาไมKค�ดจะเดาไวAกKอน โอกาสพลาดกPจะส�งมาก การเดาเปSนการใชAสมองซ6กขวา

นCาซ6กซAาย ด�งน�Bนคนท6�ชอบใชAแตKขAอม�ล (สมองซ6กซAาย) จะเดาไมKไดA ประเม�นไมKเปSน

การเดา การประเม%นไมKจCาเปSนตAองถ�กท4กคร�Bง แตKถAาฝ�กบKอย ๆ โอกาสเดา หร�อ

ประเม�นแลAวถ�กตAองกPจะเยอะขIBน คนท6�จะทCาธ4รก�จใหAสCาเรPจในอนาคต จะตAองกลAาเดา กลAา

ประเม�น ตAองชKางส�งเกต 

แมAแตKการทCา Marketing การว�จ�ยท6�ไดAกลKาวมาแลAวในเบ�BองตAนกPเปSนสKวนหนI�ง การ

คาดเดา เปSนการประเม�น การส�งเกต องค�ความร�A กPย�งเปSนอ6กปFจจ�ยหนI�งท6�จะทCาใหAเราประสบ

ความสCาเรPจ

ในเร��องการส�งเกต สมม4ต�ชายหน4KมคนหนI�งไปจ6บหญ�งสาว ผ�AชายบอกวKา “ผมร�กค4ณ” 

แลAวขอแตKงงาน หากฝ�ายหญ�งว��งถลาเขAามาขอบค4ณแลAวหอมแกAมฝ�ายชาย ชายหน4Kมคนน�Bน

คงจะเก�ดอาการตกใจ ท�Bง ๆ ท6�ฝ�ายหญ�งทCาดAวยความจร�งใจ ฉะน�Bนผ�Aหญ�งจIงตAองม6จร�ต ท�Bง ๆ 

ท6�ร�กมาก ด6ใจมาก แตKกPตAองพ�ดวKา “ขอค�ดด�กKอน” ฝ�ายชายจIงตAองเปSนคนชKางส�งเกต ด�ก�ร�ยา

ตKาง ๆ ของฝ�ายหญ�งใหAออกวKาจร�ง ๆ แลAวค�ดอยKางไร เชKน ฝ�ายหญ�งพ�ดวKา “ขอค�ดด�กKอน” 

พรAอมก�บสายตาท6�เปSนประกาย แคKน6BกPเดาไดAแลAววKา ฝ�ายหญ�งกPร�กฝ�ายชายแลAว แตKสCาหร�บ

คนท6�อาศ�ยขAอม�ลในการต�ดส�นใจ พอฝ�ายหญ�งพ�ด “ขอค�ดด�กKอน” ฝ�ายชายกPจะรอไปเร��อย ๆ  

รอใหAฝ�ายหญ�งค�ดกKอน เราต	องร#	จ�กส�งเกตและเดาให	เปSน
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ดร.บ4ญเก6ยรต� ยAอนไปกลKาวถIงการว�จ�ย โดยแนะนCาถIงเร� �องค�าตอบของผ#	บร%โภค 

เชKนถามผ�Aบร�โภควKา “ซ�Bอส�นคAาช�Bนน6Bเพราะอะไร” หากเหต4ผลท6�เขาซ�BอเพราะวKาม6ราคาถ#ก 

แตKกPใชKวKาล�กคAาท4กคนจะตอบตามความจร�ง เพราะล�กคAาสKวนหนI�งโดยเฉพาะคนช�BนกลางขIBน

ไป ม6ความหย��งในศ�กด��ศร6 ซ�Bอเพราะราคาถ�กเปSนอะไรท6�พ�ดไมKไดA พ�ดแลAวกล�วคนอ��นจะหาวKา

กระจอก ด�งน�Bนเม��อเราไดAผลการว�จ�ย สมม4ต�วKา 20% บอกวKาซ�Bอเพราะราคาถ�ก จร�ง ๆ อาจ

เปSน 40% ท6�ซ�Bอเพราะราคาถ�ก

อ6กส��งหนI�งท6�ผ�Aบร�โภคไมKอยากพ�ดก�น ค�อ การซ�Bอเพราะ Brand เชKน บางคนใชA Louis 

Vuitton หากถามวKาซ�Bอเพราะอะไร ท�Bง ๆ ท6�ซ�Bอเพราะ Brand แตKกPจะไมKตอบตามความจร�ง 

โดยจะตอบเล6�ยง ๆ ไป เชKน ซ�Bอเพราะด�ด6 เพราะชอบ เพราะส6สวย เพราะใชAทนทาน ด�งน�Bน

ถAาไดAคCาตอบวKา ซ�Bอเพราะ Brand 10% เราจะตAองสรAางต�วค�ณเขAาไปเลย ต6คKาไดAเลยวKาจร�ง  

ๆ แลAวท6�ออกมาจะตAองมากกวKาน�BนเทKาไหรK ?
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