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26 พฤษภาคม 2550
ดร.บ4ญเก6ยรต เสนอในการบรรยายในครBงส4ดทCายน6B เปEนการวภาค Marketing วFา
เราเร6ยน Marketing ไปแลCวแมCแตFจะเพ6ยง Course เด6ยว กMไดCประโยชน อยFางท6ทFานเคย
พดไวCแลCววFา Marketing ถCาเราทOาความเขCาใจใหCด6 ๆ แลCว จะสามารถนOาไปประย4กตใชCไดC
กบท4กอยFาง แตFถCาเราเร6ยนแบบละเอ6ยดยบแตFเร6ยนแคFรCจะนOาไปประย4กตใชCคงยงไมFไดC วนน6B
จRงขอใหCท4กคนใหCรFว มมอ โดยใหCท4ก คนคดตB งคOา ถามใหCเ ยอะ ๆ วFา จะนOา ไปใชCประโยชน
อยFางไร รวมทBงถามตวเองวFามาเร6ยน Course น6B ไดCประโยชนหรอไดCหลกคดอะไรบCาง
คนททาการตลาดไดด ควรม6ลกษณะดงตFอไปน6B
1. ชFางสงเกต
2. ชFางถาม
3. ชFางพด
4. คดอยากจะสรCางความสOาเรMจใหCตวเอง
5. ไมFกลวผด
6. ไมFข6Bอาย
7. ไมFข6Bเกรงใจ
8. ชอบคดอะไรใหมF ๆ
9. ม6อารมณขน ท6สามารถดดแปลงใหCเปEนการตลาดไดC
10.ชFางสร4ป ชอบสร4ป
นกการตลาดท6ด6 อยFท6 เราม6ความสงเกตมากนCอยแคFไหน นกการตลาดจRงตCองหมน
พฒนาฝ[กฝนสรCางความสงเกตใหCม6มากขRBน เมอเหMนอะไรตCองบอกไดCวFาจ4ดไหนด6 อะไรคอ
จ4ดเดFน
การเมองกMตCองทOาการตลาด
บรษทโฆษณากMย งตC อ งทO า การตลาดทB ง ๆ ท6 การโฆษณากM เปE นสF ว นหนR งของการ
ตลาดอยFแลCวกMตาม
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หน งส อพ มพกMต C อ งทO า การตลาด ตC อ งม6 ก ารโฆษณาใน Media อน ๆ ท6 ไมF ใชF
หนงสอพมพ เชFน
●

หนงสอพมพไทยรฐม6การสรCางโรงเร6ยนเพอสรCางภาพลกษณ

●

หนงสอพมพ คม ชด ลRก จะทOาท4กอยFางใหCสอดคลCองกบชอของเขา เชFน
คม: ม6เนBอหาชดเจน
ชด: ไมFตCองแปล ตรงประเดMน
ลRก: เจาะ ลCวงลกใหCลRก ซRงถCาทOาเชFนน6BไดC สามารถ Present ไดC ชอหนงสอพมพของ
เขากMจะอยFในใจลกคCาไดC
การทOา การตลาดบางครBงถRงจะวาง Positioning ตวเองไวCแลCวกMตาม แตFห ลาย ๆ

ครB งกMต C อ งม6 ก ารเปล6 ยน Positioning ของตวเองท6 ตB ง ไวC ซR งภาษาทางการตลาดเร6 ย กวF า
Repositioning ซRงบางครBงกMดCวยความตBงใจเชFน เจาะขFาวทางเศรษฐกจแลCวคนไมFคFอย
สนใจ จRงเปล6 ยนมาเจาะทางดCานบนเทงซR งคนสนใจมากกวFา แตFบางครBงกMเปล6 ยนโดยไมFรC
ตว (Unintentional Repositioning) กล4 F มน6 Bค ดอะไรกMท O า ไมF ไดC ว างหร อระลR กถR ง
Positioning ของตวเองท6ตBงไวC
น&กการตลาด ตCองชอบทOาอะไรท6รเรม ทOาอะไรใหมF ๆ และสามารถคดโยงสงต-าง
ๆ ไดด (Power to Relate) สามารถนOาเรองหนR งไปโยงกบอ6กเรองหนR งไดC ทBง ๆ ท6ทBง
สองเรองน6BไมFเหมอนกน ซRงเร6ยกวFา Synectics ในเรองน6B ดร.บ4ญเก6ยรต ชอบใชCคOาถามท6
วFา “ชCางกบมดเหมอนกนหรอไมF” ซRงคนท6 ตอบวFาเหมอนกน จะเปEนคนท6ม6โอกาสโยงเรอง
ตFางๆ ไดCด6กวFาคนท6ตอบวFาไมFเหมอนกน
การโยงเร4องน6B นกวทยาศาสตรท6ม6ชอเส6ยงในอด6ต เชFน เซอร7 ไอแซค นวต&น กMม6
การคดเชอมโยงเหต4การณท6ลกแอปเปbcลตกลงมาบนหว เชอมโยงจนเปEนทฤษฎ6แ รงโนCม
ถFวงของโลกไดC หรอแมCแตF อาคมด6ส กMสงเกตนBOาท6ลCนออกจากอFางอาบนBOาจนสามารถเชอม
โยงมาเปE น กฎความถF ว งจO า เพาะของว ตถ4 ไดC เหลF าน6 Bค อต วอยF า งการการโยงเร อง การ
หาความเหมอน ซRงคนเหลFาน6Bม6โอกาสทOาการตลาดไดCด6กวFาคนท6 โยงเรองไมFไดC หรอคนท6
ชอบหาแตFความแตกตFาง
อ6 กส งหนR งท6 ดร.บ4 ญ เก6 ย รต เคยพ ดไปแลC ว ค อน กการตลาดไม- ค วรใชค าว- า
“อยาก” แตF ใหถามต& ว เองว- า “ทา ทาไม” เราตC อ งคดถR งผC บรโภคเสมอ คO าวF า อยาก
เปEนการคดถRงตวของนกการตลาดหรอนกธ4รกจเอง จRงไมFควรใชCคOาน6B เราจRงควรเปล6ยนความ
เคยชนในการคดของเราใหCไดC เพราะท4กสงท4กอยFางเรมจากการคดเสมอ จะทOาอะไรหาก
ขาดสตจะไมFด6 การขาดสตมกม6สาเหต4มาจากอารมณ ซRงความอยากกMเปEนอารมณหนRง เมอ
เราอยากเราจRงขาดสตไปโดยอตโนมตแลCว เราจRงตCองม6สต ฝ[กใหCม6สตเสมอ
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ดร.บ4ญเก6ยรต จะม6วธ6ฝ[กใหCมสต ใหCรCจกตวเองมากขRBน เชFน เวลาหว ทFานจะคดบวก
วFา ด6นะ เด6fยวน6BไมFไดCหวมาตBงนานแลCว เพราะม6เงนม6ทอง กนด6อยFด6 นาน ๆ ครBงรCสRกหวสกท6
กMด6เหมอนกน จะไดCรCวFาคนอนท6เขาหวแลCวเปEนอยFางไร จะไดCเขCาใจคนอนท6 ยากจนกวFาเรา
เกดความสงสาร เกดความเหMนใจ เกดความคดท6 จะชFวยคนท6 ยากจนกวFาเรามากขRBน จตท6
เปEนก4ศลของเรากMจะม6มากขRBน
ปgจจ4บ นท4กวนพระ ดร.บ4ญเก6ยรต จะถอศ6ล 8 ทFานจะตกบาตรตอนเชCา นอนบนเสอ
ไมFทานอาหารหลงเท6ยงวน ไมFใชCนBOาหอม ไมFดมหรสพ ทFานทOาเพอฝ[กตวเองใหCตดดน ใหCรC
วF าทO าสงตF า ง ๆ ท6 ไมF ส บายแลC ว จะเปE น อยF า งไร รCจ กใชCช 6ว ตอยF า งยดหย4 F น หากเกดความ
ลOาบากขRBนมาจะไดCรบไดC
ประโยชน7ทไดจากการเรยนท6สามารถประย4กตใชCในช6วตประจOาวน หรอใชCในงาน
ค4ณกนษฐ: ไดCความคดท6ลRกซRBงขRBน เชFน เวลาดกราฟของคFแขFง ใหCถามตFอไปเรอย ๆ
แลCวหาคOาตอบจากตวเอง นอกจากน6Bทฤษฎ6ท4กอยFางทางการตลาด หรอสงท6เราเร6ยนรCเปEน
ขCอมล เราตCองนOามาสงเกต เอามาดวFามนจะ Match กบเราไหม อยFางเจCาทฤษฎ6ในอเมรกา
เขาอาจจะไมFไดCบอกวFาสงท6 เคยผดพลาดคออะไร แตFต วเราเมอเรานOา มาใชC เราตC องหด
สงเกต แลCวนOามา Match กบสงท6เราเปEน น6Bคอสงท6ไดCมาก ๆ
ดร.บ4ญเก6ยรต กลFาววFาค4ณกนษฐ จบประเดMนไดCด6 ไดCลRกซRBงมาก แตFถCานOาไปประย4กต
ใชCจะตCองนOาไปคด ไปทOาความเขCาใจกบความคด คนเราจะพฒนาไดCตCองกลCาคด ขยนคด
เพราะคนเราไมFใชFวFาคดแลCวจะถกตCองท4กครBง คดแลCวผดกMม6 บางคนผดครBงเด6ยวกMไมFกลCา
คดอ6กตFอไป การคดแลCวผดเราตCองคดใหCไดCวFาผดตรงไหน จะทOาใหCถกไดCอยFางไร ตCองตอบ
ใหCไดC ตCองคดบFอย ๆ แลCวจะเจอคOาตอบ เราตCองเร6ยบเร6ยงขBนตอนการคด สรCางระบบการคด
(Systematic Thinking)
ค4ณส4รเก6ยรต: มองในเรองคFแขFง มองในแงFความตCองการท6หลากหลาย เวลาเราเขCาสF
ตลาดเรากMม6ความคดท6 จะแขFงขนกบเขาไดC โดยหาจ4ดอFอนจ4ดแขMงวFา อยFตรงไหน จ4ดแขMง
ของเขาเราคงชนะไดC ไมFง F า ย เราจR งตC อ งไปเอาชนะจ4 ดอF อ นของเขา ซR งสามารถนO า ไป
ประย4กตใชCไดCท4กเรอง
ดร.บ4ญเก6ยรต แนะนOาวFา จ4ดอFอนของคFแขFงบางคนกMยงมองไมFออก มวแตFไปมองจ4ด
แขMงท6ชดเจน จนตวเองทCอถอย หมดกOาลงใจ ดงนBนตCองทOาตวเปEนแจnคผCฆFายกษ ตCองหา
จ4ดอFอนของเขาใหCไดC แลCวนOาจ4ดอFอนของเขามาเปEนจ4ดเดFนของเรา และยงถCาเปEนจ4ดอFอนท6
เราจดการไดCงFาย หรอนOามาเปEนจ4ดเดFนของเราไดCงFายและไดCผลกMจะยงด6
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ค4ณณพฒน: ชอบการคดแบบท6 ไมFม6กฎเกณฑ ไมFม6กรอบ การคดนวตกรรม เพราะ
ตอนน6BคนไทยเปEนเจCาแหFงการ Copy คนไทยนFาจะลดฉายาตรงน6B เรานFาจะเปEนนกคดคCน นก
ประดษฐของใหมF ๆ บCาง
ดร.บ4ญเก6ยรต เคยแนะนOาไวCเรองการคดนอกกรอบ วFาใหCคดแบบไรCขอบเขตเลยจะด6
มาก สFวนในเรองการ Copy นBนเปEนสงท6ปกต ไมFใชFเรองท6ไมFด6 คนท6เจรญดCวยการ Copy ม6
มากมาย และถCายง Copy แลCวทOาใหCด6กวFาเจCาของ Idea กMไมFนFาจะผดตรงไหน ระดบของ
การคดกMม6หลายระดบ บางคน Copy แลCวแยFกวFาเดม บางคน Copy แลCวด6กวFาเดม ยงนOามา
ตFอยอดไดCกMยงด6
การ Copy น6Bหากเรา Copy มาแลCวด6 แตF Original ไมFด6 ลกคCาจะเลอกอนไหน เรากM
คงเลอกอนท6 Copy มา เราเหM น Idea เขาแลC ว Copy Idea เขามาใชCก บองคกรของเรา
ทOาใหCผลงานออกมาด6 ด6กวFารเรมคดเองท4กอยFางแลCวผลงานใชCไมFไดC Copy เอาจRงด6กวFา
อยF า ไปต ดก บคO าวF า “Copy ไมF ไดC ” ใหC เ ราเปb ดร บท4 กมต ค ดเองกMด 6 Copy ใหCด 6ขR B นกM ไดC
ศกยภาพในการทOางานกMจะด6ขRBน แมCแตFการมาเร6ยนกMเปEนการ Copy อาจารยสอนเรากMนOาไป
ใชC ซRงกMไมFไดCผดอะไร
ดร.บ4ญเก6ยรต เนCนใหCฝ[กคด ฝ[กการต&ง
A คาถามแลวตอบต&วเองใหCไดC ใหCลองสงเกต
ดดCวยวFาม6ก6ครBงท6เราถามตวเองแลCวตอบไมFไดC หากมานบดจรง ๆ ท6เราถามตวเอง เราตอบ
ไดCเองเยอะแยะมากเพ6ยงแตFเราไมFคFอยใสFใจนบเทFานBนเอง ดร.บ4ญเก6ยรต จRงลองตBงคOาถาม
แลCวใหCฝ[กหาคOาตอบ เชFน
●

ทOาไมหนCาเราไมFสวย นสตชFวยกนตอบดงน6B: ไมFไดCแตFงหนCา, เปEนคนเคร6ยด, งานย4Fง,
ไมFสบาย, เปEนกรรมพนธ4 , เปEนเวรเปEนกรรมท6 ทOามา จะเหMนไดCวFาเราสามารถตอบไดC
ตBงหลายคOา ตอบ ด6กวFาท6 เราจะตอบอะไรไมF ไดC อะไร ๆ เรากMไมFร C ซR งไมFทOา ใหCเกด
ปgญญาอะไรเลย

●

ทOาไมชFวงหนR งซBออะไรกMไดCแตFของเส6ย ของไมFด6มา นสตชFวยกนตอบดงน6B: ม6กรรม,
เลอกนกมกไดCแรF, ผCผลตไมFไดC QC สนคCา, พอเกดครBงแรกแลCว เราไปจดจFอกบของ
ไมFด6 จตใตCสOานRกเหน6ยวนOาใหCเจอของไมFด6อ6ก ดงนBนเมอเราเจอของไมFด6 ใหCเราคดวFา
ตFอไปจะเจอแตFของด6 ๆ, ตวเองจะดละเอ6ยดขRBน
ม6คOาถามตFาง ๆ จากนสต ดร.บ4ญเก6ยรต ไดCตอบและอธบาย ดงในบทสร4ปตFอไปน6B
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ค4ณสมบตในการเปEนนกการตลาดท6ด6 ขCอหนR งคอ ไมFกลวผด ขCอน6BไมFไดCหมายความ
วFาตCองไปพสจนวFาผดหรอไมFผด ใหCเรากOาหนดในจตของเราวFา เราไมFกลวผด ซRงจะทOาใหC
เรากลCาคดมากขRBน คดไดCหลากหลายมากขRBน ศกยภาพในการคดของเรากMสงขRBนแลCว จรง ๆ
เรองน6BเปEนเรองของการตBง Mind Set นกการตลาดท6ด6 นกคดท6ด6 ตCองไมFกลวผด พอไมFกลว
คดผดเรากMจะคดไดCเยอะแยะ ไดCหลาย ๆ อยFาง เมอคดไดCหลาย ๆ อยFางแลCว เรากMคFอยมา
เลอกวFาอนไหนนFาจะผดนCอยท6ส4ด สFงผลด6ท6ส4ด โอกาสท6 จะผดกMจะนCอยลง แตFทBงหมดน6 B
ตCองเรมจากตวเราเอง “ไมFกลวผด” กFอน
ความคดใหมF ๆ เมอเราคดไดCแลCว เราตCองเตร6ยมใจไวCบCาง บางคนเมอคดแลCวม6คนไมF
ยอมรบ กMจะเลกคดไมFยอมคดอะไรใหมF ๆ อ6กตFอไป ท6ถกตCองคอเราตCองคดวFาเขาจะยอมรบ
หรอไมFยอมรบนBน ไมFใชFประเดMน เรากMยงเปEนคนท6ชอบคดอะไรใหมF ๆ อยFด6 เมอเราคดใหมF
ๆ บF อ ย ๆ เกF ง ๆ ไปนาน ๆ เขากM จ ะยอมรบเราเอง สงเหลF าน6 B เปE น กระบวนการความค ด
ทBงหมด
สนคCาท6 อยFในทCองตลาดท6ลCมเหลว สFวนใหญFอยFก บความไมFเอาใจใสFข องผCบรหาร
(เมอเปร6ยบเท6ยบกบคFแขFง) ผCบรหารขาดความม4Fงมนท6 จะดแลสนคCาใหCประสบความสOาเรMจ
นอกจากน6 Bย งมาจากผC บรหารท6 คดลบ ทB ง สองขC อน6 B เปE นปg จจยหลกในการทO า ใหCส นคC าลC ม
เหลว ตอนท6 ดร.บ4ญเก6ยรต เขCามาทOา งานท6 บรษทฯ ใหมF ๆ ม6ส นคCาตวหนR งซR งเปEนสนคCา
หลกของบรษท ผCบรหารของสนคCาน6BบอกวFาสนคCาเหมอนนB Oา เตMมแกCวแลCว แตFทFานไมFเชอ
ตามท6ผCบรหารเหลFานBนบอก ทOาใหCตอนน6BผFานมา 35 ปwแลCว สนคCาตวนBนม6ยอดขายปwละเปEน
1,000 ลCานบาท ทBง ๆ ท6 35 ปwท6แลCวม6ยอดขายปwละ 25 ลCานบาทเทFานBนเอง แตFถCาทFานเชอ
ตามคOาพดของผCบรหารผCนBน สนคCาน6BคงไมFประสบความสOาเรMจอยFางในปgจจ4บ น เราจRงตCอง
พถ6พถนกบความคดของเรา คนท6คดเปEน โอกาสท6จะประสบผลสOาเรMจกMจะสง ถCาคดไมFเปEน
โอกาสลCมเหลวกMสงเชFนกน
เศรษฐกจและทศทางของเศรษฐกจในปg จจ4บ นดยากมาก เพราะไปขR B น อยFก บการ
กFอการรCาย การกFอวนาศกรรม แตFถCาตามหลกแลCวเศรษฐกจกMจะม6ขRBนม6ลง บางทฤษฎ6กลFาว
ไวCวFาเศรษฐกจขRBนอยFกบดวงอาทตย เพราะภายใน 5 ปw โลกจะม6การหม4นโคจรเขCาใกลCและ
ออกหFางจากดวงอาทตย ซRงม6ผลตFอพชไรF ตFอการเกษตรของโลก ซRงเปEนจ4ดสOาคญตFอการ
เปล6 ยนแปลงของเศรษฐกจ แตFปgจจ4บ นม6ต วแปรเขCามามากขRBน เชFน ตลาดห4Cน การกFอการ
รCาย ภยธรรมชาต โรคภยใหมF ๆ การจดการปgญหาตFาง ๆ ของรฐบาล ซRงม6ผลตFอเศรษฐกจ
ดCวยเชFนกน
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วงการดนตร6 ตอนน6BคนไมFคFอยซBอ CD มกจะชอบ Download มาฟgงแทน จะไปหวง
ใหCคนเหMนค4ณคFาของ Original ไมFไ ป Download กMคงเปEนความหวงท6 มากเกนไป ตอนน6 B
เปEนชFวงท6ตCองม6 Creation ตCองม6สงใหมF ๆ ขRBนมา และตCอง Control เองไดC ตวอยFางท6ด6อน
หนRงคอ Microsoft ท6ทOาแลCวคนอนเอาไปเล6ยนแบบไมFไดC และยงม6วธ6จดการ ม6เครอขFายใน
การดแล ม6 Creation ท6ทOาใหCคนอนไมFสามารถเล6ยนแบบไดC คนท6 จะเอาไปใชCตCองจFายคFา
ลขสทธy ขบวนการเหลFาน6 BจะสFงผลมากกวFาท6 จะไปหวงใหCคนม6จรยธรรม เลก Download
เลก Copy Software การท6 ไดCย นมาวFาในประเทศญ6ป4zนซBอขายกนอยFางถกตCองกMตาม คง
เปE น การสรC า งภาพใหC ค นญ6 ป4 z นม6ส O านR ก แตFก Mย งคงม6 ค นญ6 ป4 z นท6 Download แบบไมFส 4 จรต
มากมาย เพราะเปEนธรรมชาตของคน ดงนBนถCาเราละลดปgญหาน6B เราตCองสรCางเอง จะไปรอ
รฐบาลชF ว ยสรC า งกM ค งไมF เกด ผCท6 เก6 ยวขC อ งตC อ งใชC ก ลไกทางจตวทยาทO า ใหC ค นไมF อ ยาก
Download ทOาไปนาน ๆ จOานวนคนท6 Download กMจะลดลงไปเอง ซRงตCองทOาไปพรCอมกบ
การใชCวธ6ควบค4มอน ๆ ประกอบดCวย
ตอนน6Bทางบรษทฯ ไดCใชC นาตาล6 เกลโบวา เปEน Presenter ใหCกบสนคCา BSC ถRงแมC
นาตาล6 จะหมBนกบ บอล กMคงไมFมผ
6 ลกระทบอะไร เพราะ นาตาล6 เปEนคนท6คดบวกอยFางเขCม
แขMงมาก เธอเขCาใจอยFางลRกซRBงเรองการคดบวก
สนคCาผลตผลทางการเกษตร กล4Fมปลอดสารพษ ไมFใชCสารเคม6 ยงม6แนวโนCมท6ด6 แตF
ขRBนอยFกบราคาท6ไมFแพงมาก จะไดCกล4FมลกคCาท6ใหญFขRBน เหมอนกบสนคCาประเภท สแตนเลส
ซRงกMม6แนวโนCมท6ด6เชFนกนเพราะไมFสรCางมลพษ สนคCาท6ทOาลายสงแวดลCอม หรอทOาใหCเกด
มลพษม6แนวโนCมท6จะตกไดC ดงนBนสนคCาท6เอBอกบสงแวดลCอม ทOาลายสงแวดลCอมนCอย จRง
ยงม6แนวโนCมท6ด6 ซRงยงตCองขRBนอยFกบ Pricing หรอเทคนคท6จะทOาใหCสนคCานBนราคาไมFแพง
หรอม6ประสทธภาพในดCานตCนท4นด6พอ ซRงตCองม4Fงมนท6จะคCนหา ซRงแนวโนCมด6แนF ๆ
ในครBงท6แลCวไดCพดถRง “อยFาทOาตวเปEนลกคCา” วFาคนสFวนใหญFท6ไมFกลCาขRBนราคาสนคCา
เพราะกลววFายอดขายจะตก กลวคFแขFงอด จรง ๆ แลCวบางท6คFแขFงกMอยากจะขRBนราคาเหมอน
กบเรา แตFกMกลวเหมอนกนจRงไดCแคFมองตากนไปมองตากนมา แตFหากเราเปล6ยนความกลว
มาเปEนความระมดระวง เปEนความพถ6พถนจะด6กวFา การขRBนราคากMไมFใชFวFาขRBนแลCวสนคCาเราจะ
ขายไมFไดC เพราะตวแปรจรง ๆ คอผCบรโภค ถCาผCบรโภคชอบสนคCาเราแลCว ราคาท6ตFางกน
เลMกนCอยกMจะไมFม6ผล
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ถCาเปEนสนคCาประเภทอ4ตสาหกรรม ความสามารถของคนท6ไปขายกMม6ผลมากกวFาเรอง
ของราคา ขRBนอยFกบจ4ดเดFนของเรามากกวFา
ในเรอง Pricing ถCาสนคCาราคา 35 บาท ขRBนเปEน 45 บาท ถามวFายอดขายจะแตกตFาง
กนหรอไมF สนคC า บางอยF า งจะไมFม 6 ค วามแตกตF า งเลย เพราะราคาท6 ขR B นดงกลF า วยงไมFถ R ง
กOาแพงตCานท6ลกคCาตระหนกถRง ยงตอนน6BราคาสนคCาชนดเด6ยวกนในแตFละหCางกMย งไมFเทFา
กน ดงนBนลกคCาสFวนใหญFอาจไมFรCวFาสนคCาขRBนราคาดCวยซBOา
กOาแพงตCานของราคาลกคCาตระหนก อนแรกอยFท6 50 บาท กOาแพงตFอไปอยFท6 100
บาท ถCาจะขRBนราคาสนคCาแลCวเจอกบกOาแพงน6BเราตCองทOาอะไรบางอยFาง
“เรMว ชCา หนก เบา”
หนก-เบา: จะทOา อะไรเราตC อ งประเมนตลอดเวลาวFา อนน6 Bต Cอ งทO า มากหรอทO านC อ ย
ตCองถามตวเองวFาถCาอนน6BทOามากแลCว จะสFงผลอยFางไร ถCาสFงผลไมFมากกMตCองมาพจารณา
ใหมFวFา เรองน6BตCองทOาเทFาไรกMพอ เราจRงตCองถามตวเองเรอย ๆ แลCวตอบตวเองใหCไดC ซR งกM
เปEนการสอนตวเองอ6กเชFนกน บางเรองประเมนแลCวไมFตCองทOา เพราะทOาไปกMไมFไดCผลอะไร
เลย บางเรองทOาแคFน6BไมFไดCผลแตFหากทOามากกวFาน6BจRงจะไดCผล เหมอนการโฆษณา ซRงตCอง
ม6ความถ6ท6เหมาะสม บางท6อาจตCองถRง 500 สปอต จRงจะไดCผลกบลกคCาสFวนใหญF หากเจอ
กบนกบญช6ซRงบอกวFา 500 สปอต แพง ใหCลดเหลอ 50 สปอต การโฆษณานBนกMเปEนเพ6ยง
การตOานBOาพรกละลายแมFนBOา เพราะทOาแลCวไมFไดCผลอะไรเลย แตFในการทOางานจรงเรายงตCอง
ถามอ6กวFา ถCาโฆษณาไป 400 สปอต ผลท6ไดCจะเทFากบ 500 สปอต หรอไมF ซRงเท6ยบกบกฎ
การลดนCอยถอยลง (Law of Diminishing Return) คอถCาทOาเกดจ4ดน6BไปแลCว ผลท6ไดCกลบ
เรมลดนCอยลง หรอไมFเพมอ6ก ดCงนBนถCาเราทOาไดCในจ4ด Optimum เรากMจะใชCเงนนCอยลงไดC
โดยท6ยงไดCผลเทFาเดม
เรCว -ชCา : ตCองถามตวเองวFา เรองน6 BตCองทOา เรMว หรอทOาชCา โดยดวFาถCาทOา เรMว เราจะไดC
ประโยชนเพมขRBนหรอไมF หรอทOาชCาแลCวจะเส6ยประโยชนอะไรบCาง ถCาชCาแลCวไมFสFงผลเส6ย
เลยเราจะทOาชCาหรอเรMวกMขRBนอยFกบเรา แตFบางอยFางชCาแลCวม6ผลเส6ยทนท6อนน6BเราตCองเรMวจะ
ชCาไมFไดC นอกจากน6BยงตCองประเมนถRงความเรMวของเทคโนโลย6 ของ IT วFาเรMวขRBนเทFาไร ถCา
เรายงชCา เทFา เดมเรากMอาจจะเส6ยเปร6ยบคFแขFงไดC โดยเฉพาะอยFา งยงความรวดเรMว ในการ
ตดสนใจหลงจากท6ไดCรบขCอมล
และอ6กขBนตอนหนRง คอเราตCองดวFาสงท6เราตดสนใจนBน ถก หรอ ผด เจ}งหรอไมF สFวน
น6BตCองใชCความละเอ6ยดอFอน ตCองใชCความม4Fงมน ซRงความเจ}งน6BตCองไปเปร6ยบเท6ยบกบคFแขFง
ถCาเราเจ}งแลCวแตFคFแขFงเจ}งกวFา เรากMยงเส6ยเปร6ยบคFแขFง
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เศรษฐกจพอเพ6ยง คอการไมFใชCในสงท6ไมFควรตCองใชC จะใชCอะไรตCองดวFาจOาเปEนหรอ
เปลFา สFงผลตFองานของเราหรอเปลFา ถCาไมFสFงผลกMอยFาไปใชC หรอใชCใหCพอด6 ไมFฟ4zมเฟ~อย
ไมFท O า อะไรเก นความจO า เปE น สF ง ผลใหC บรษ ทแขM ง แกรF ง ม6 ผ ลกO า ไรท6 มากขR B น ซR งเร องน6 B
สามารถนOาไปประย4กตใชCไดCในท4ก ๆ เรอง
ธ4รกจในปgจจ4บน กล4Fม Discount Store ทOาใหCกล4Fม Traditional Trade หรอพวกย6ปg•ว
ซาปg•ว ตCองม6การปรบตว ตCองม6ระบบใหCมากขRBน ตCองพดไพเราะขR Bน จดรCา นคCา ใหCดด6ขR Bน ม6
ระบบดC า นการเงน หากปรบปร4 ง ในสงเหลF าน6 B ไดCก M จ ะทO า ใหCด 6ขR B น Traditional Trade สF ว น
ใหญFจะบอกวFาตCองซBอของในราคาท6แพงกวFา จรง ๆ ถCาบรหารไดCด6กMจะไมFแพงกวFา เพราะ
ธ4รกจของคนไทยยงม6นโยบายท6 จะสนบสน4น Traditional Trade อยF แตFหาก Traditional
Trade ไมFปรบตว ไมFพฒนาตวเอง ส4ดทCายกMจะตCองจบ
เครอสหพฒน สนบสน4น Traditional Trade มาโดยตลอด เพราะเราตCองการสรC า ง
ด4ลยภาพ นอกจากน6B Traditional Trade กMเปEนลกคCาเกFาของเรา เราตCองดแลลกคCาเกFาของ
เราใหCด6

บชา......คร
ขอระลRกนRกถRงพระค4ณคร

ผCรอบรCประสบการณเนนนานชCา

กราบวนทาแทนมะลแลบ4ปผา

อ6กนCอมมาดCวยดวงจตพส4ทธyใส

อาจารยสอนวชนแสนยาวไกล

ไมFม6ใครเท6ยมเท6ยบคร (ม.)บรพา

บ4ญเราหนอไดCฝากตวเปEนศษยา

แมCภผางานเบBองหนCากMไมFหวน

เก6ยรตสงคFาดงใฝz”คดบวก”พลน

เพ6ยบขยนเตมจ4ดแขMงลดจ4ดอFอน

โชคด6เหลFาเทา-ทองม6ครสอน

ทบทวนตอน “7P” อ6ก “P พสดาร”

วฒนาการตลาดไทยใหCเลFาขาน

วFาเช6ยวชาญ “เชงย4ทธ” ส4ดกวFาใคร

ขอครส4ขสOาราญเบกบานใจ

จากดวงใจ เอnกซ-เอรท-เควกเอย
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