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ดร.บ4ญเก6ยรต� เสนอในการบรรยายในคร�Bงส4ดทCายน6B เปEนการว�ภาค Marketing วFา

เราเร6ยน Marketing ไปแลCวแมCแตFจะเพ6ยง Course เด6ยว กMไดCประโยชน� อยFางท6�ทFานเคย

พ�ดไวCแลCววFา Marketing ถCาเราทOาความเขCาใจใหCด6 ๆ แลCว จะสามารถนOาไปประย4กต�ใชCไดC

ก�บท4กอยFาง แตFถCาเราเร6ยนแบบละเอ6ยดย�บแตFเร6ยนแคFร�CจะนOาไปประย4กต�ใชCคงย�งไมFไดC ว�นน6B

จRงขอใหCท4กคนใหCรFวมม�อ โดยใหCท4กคนค�ดต�BงคOาถามใหCเยอะ ๆ วFาจะนOาไปใชCประโยชน�

อยFางไร รวมท�Bงถามต�วเองวFามาเร6ยน Course น6B ไดCประโยชน�หร�อไดCหล�กค�ดอะไรบCาง

คนท��ท�าการตลาดได�ด� ควรม6ล�กษณะด�งตFอไปน6B

1. ชFางส�งเกต

2. ชFางถาม

3. ชFางพ�ด

4. ค�ดอยากจะสรCางความสOาเรMจใหCต�วเอง

5. ไมFกล�วผ�ด

6. ไมFข6Bอาย

7. ไมFข6Bเกรงใจ

8. ชอบค�ดอะไรใหมF ๆ

9. ม6อารมณ�ข�น ท6�สามารถด�ดแปลงใหCเปEนการตลาดไดC

10.ชFางสร4ป ชอบสร4ป

น�กการตลาดท6�ด6 อย�Fท6�เราม6ความส�งเกตมากนCอยแคFไหน น�กการตลาดจRงตCองหม��น

พ�ฒนาฝ[กฝนสรCางความส�งเกตใหCม6มากขRBน เม��อเหMนอะไรตCองบอกไดCวFาจ4ดไหนด6 อะไรค�อ

จ4ดเดFน

การเม�องกMตCองทOาการตลาด

บร�ษ�ทโฆษณากMย�งตCองทOาการตลาดท� Bง ๆ ท6�การโฆษณากMเปEนสFวนหนR �งของการ

ตลาดอย�FแลCวกMตาม
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หน�งส �อพ�มพ�ก Mต CองทOาการตลาด ต Cองม 6การโฆษณาใน Media อ��น ๆ ท6 �ไม Fใช F

หน�งส�อพ�มพ� เชFน

● หน�งส�อพ�มพ�ไทยร�ฐม6การสรCางโรงเร6ยนเพ��อสรCางภาพล�กษณ�

● หน�งส�อพ�มพ� คม ช�ด ลRก จะทOาท4กอยFางใหCสอดคลCองก�บช��อของเขา เชFน 

คม: ม6เน�Bอหาช�ดเจน 

ช�ด: ไมFตCองแปล ตรงประเดMน

ลRก: เจาะ ลCวงล�กใหCลRก ซR�งถCาทOาเชFนน6BไดC สามารถ Present ไดC ช��อหน�งส�อพ�มพ�ของ

เขากMจะอย�Fในใจล�กคCาไดC

การทOาการตลาดบางคร�BงถRงจะวาง Positioning ต�วเองไวCแลCวกMตาม แตFหลาย ๆ 

คร� BงกMตCองม6การเปล6 �ยน Positioning ของต�วเองท6 �ต� BงไวC ซR �งภาษาทางการตลาดเร6ยกวFา 

Repositioning ซR�งบางคร�BงกMดCวยความต�BงใจเชFนเจาะขFาวทางเศรษฐก�จแลCวคนไมFคFอย

สนใจ จRงเปล6�ยนมาเจาะทางดCานบ�นเท�งซR�งคนสนใจมากกวFา แตFบางคร�BงกMเปล6�ยนโดยไมFร�C

ต�ว (Unintentional Repositioning) กล4 Fมน6 Bค �ดอะไรกMท Oา ไมFได Cวางหร �อระลRกถ Rง 

Positioning ของต�วเองท6�ต�BงไวC

น&กการตลาด ตCองชอบทOาอะไรท6�ร�เร��ม ทOาอะไรใหมF ๆ และสามารถค�ดโยงส��งต-าง 

ๆ ได�ด� (Power to Relate) สามารถนOาเร��องหนR�งไปโยงก�บอ6กเร��องหนR�งไดC ท�Bง ๆ ท6�ท�Bง

สองเร��องน6BไมFเหม�อนก�น ซR�งเร6ยกวFา Synectics ในเร��องน6B ดร.บ4ญเก6ยรต� ชอบใชCคOาถามท6�

วFา “ชCางก�บมดเหม�อนก�นหร�อไมF” ซR�งคนท6�ตอบวFาเหม�อนก�น จะเปEนคนท6�ม6โอกาสโยงเร��อง

ตFางๆ ไดCด6กวFาคนท6�ตอบวFาไมFเหม�อนก�น

การโยงเร4�องน6B น�กว�ทยาศาสตร�ท6�ม6ช��อเส6ยงในอด6ต เชFน เซอร7 ไอแซค น�วต&น กMม6

การค�ดเช��อมโยงเหต4การณ�ท6�ล�กแอปเปbcลตกลงมาบนห�ว เช��อมโยงจนเปEนทฤษฎ6แรงโนCม

ถFวงของโลกไดC หร�อแมCแตF อาค�ม�ด6ส กMส�งเกตนBOาท6�ลCนออกจากอFางอาบนBOาจนสามารถเช��อม

โยงมาเปEนกฎความถFวงจOาเพาะของว�ตถ4ไดC เหลFาน6 Bค�อต�วอยFางการการโยงเร� �อง การ

หาความเหม�อน ซR�งคนเหลFาน6Bม6โอกาสทOาการตลาดไดCด6กวFาคนท6�โยงเร��องไมFไดC หร�อคนท6�

ชอบหาแตFความแตกตFาง

อ6กส� �งหนR �งท6 �  ดร.บ4ญเก6ยรต� เคยพ�ดไปแลCว ค �อน�กการตลาดไม-ควรใช�ค�าว -า 

“อยาก” แตFให�ถามต&วเองว-า “ท�า ท�าไม” เราตCองค�ดถRงผ� Cบร�โภคเสมอ คOาวFาอยาก

เปEนการค�ดถRงต�วของน�กการตลาดหร�อน�กธ4รก�จเอง จRงไมFควรใชCคOาน6B เราจRงควรเปล6�ยนความ

เคยช�นในการค�ดของเราใหCไดC เพราะท4กส��งท4กอยFางเร��มจากการค�ดเสมอ จะทOาอะไรหาก

ขาดสต�จะไมFด6 การขาดสต�ม�กม6สาเหต4มาจากอารมณ� ซR�งความอยากกMเปEนอารมณ�หนR�ง เม��อ

เราอยากเราจRงขาดสต�ไปโดยอ�ตโนม�ต�แลCว เราจRงตCองม6สต� ฝ[กใหCม6สต�เสมอ
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ดร.บ4ญเก6ยรต� จะม6ว�ธ6ฝ[กใหCม�สต� ใหCร�Cจ�กต�วเองมากขRBน เชFน เวลาห�ว ทFานจะค�ดบวก

วFา ด6นะ เด6fยวน6BไมFไดCห�วมาต�BงนานแลCว เพราะม6เง�นม6ทอง ก�นด6อย�Fด6 นาน ๆ คร�Bงร�CสRกห�วส�กท6

กMด6เหม�อนก�น จะไดCร�CวFาคนอ��นท6�เขาห�วแลCวเปEนอยFางไร จะไดCเขCาใจคนอ��นท6�ยากจนกวFาเรา 

เก�ดความสงสาร เก�ดความเหMนใจ เก�ดความค�ดท6�จะชFวยคนท6�ยากจนกวFาเรามากขRBน จ�ตท6�

เปEนก4ศลของเรากMจะม6มากขRBน

ปgจจ4บ�นท4กว�นพระ ดร.บ4ญเก6ยรต� จะถ�อศ6ล 8 ทFานจะต�กบาตรตอนเชCา นอนบนเส��อ 

ไมFทานอาหารหล�งเท6�ยงว�น ไมFใชCนBOาหอม ไมFด�มหรสพ ทFานทOาเพ��อฝ[กต�วเองใหCต�ดด�น ใหCร�C

วFาทOาส� �งตFาง ๆ ท6 �ไมFสบายแลCวจะเปEนอยFางไร ร� Cจ�กใชCช6ว�ตอยFางย�ดหย4 Fน หากเก�ดความ

ลOาบากขRBนมาจะไดCร�บไดC

ประโยชน7ท��ได�จากการเร�ยนท6�สามารถประย4กต�ใชCในช6ว�ตประจOาว�น หร�อใชCในงาน

ค4ณกน�ษฐ�: ไดCความค�ดท6�ลRกซRBงขRBน เชFน เวลาด�กราฟของค�FแขFง ใหCถามตFอไปเร��อย ๆ 

แลCวหาคOาตอบจากต�วเอง นอกจากน6Bทฤษฎ6ท4กอยFางทางการตลาด หร�อส��งท6�เราเร6ยนร�CเปEน

ขCอม�ล เราตCองนOามาส�งเกต เอามาด�วFาม�นจะ Match ก�บเราไหม อยFางเจCาทฤษฎ6ในอเมร�กา 

เขาอาจจะไมFไดCบอกวFาส��งท6�เคยผ�ดพลาดค�ออะไร แตFต�วเราเม��อเรานOามาใชC เราตCองห�ด

ส�งเกต แลCวนOามา Match ก�บส��งท6�เราเปEน น6Bค�อส��งท6�ไดCมาก ๆ

ดร.บ4ญเก6ยรต� กลFาววFาค4ณกน�ษฐ� จ�บประเดMนไดCด6 ไดCลRกซRBงมาก แตFถCานOาไปประย4กต�

ใชCจะตCองนOาไปค�ด ไปทOาความเขCาใจก�บความค�ด คนเราจะพ�ฒนาไดCตCองกลCาค�ด ขย�นค�ด 

เพราะคนเราไมFใชFวFาค�ดแลCวจะถ�กตCองท4กคร�Bง ค�ดแลCวผ�ดกMม6 บางคนผ�ดคร�Bงเด6ยวกMไมFกลCา

ค�ดอ6กตFอไป การค�ดแลCวผ�ดเราตCองค�ดใหCไดCวFาผ�ดตรงไหน จะทOาใหCถ�กไดCอยFางไร ตCองตอบ

ใหCไดC ตCองค�ดบFอย ๆ แลCวจะเจอคOาตอบ เราตCองเร6ยบเร6ยงข�Bนตอนการค�ด สรCางระบบการค�ด 

(Systematic Thinking)

ค4ณส4รเก6ยรต�: มองในเร��องค�FแขFง มองในแงFความตCองการท6�หลากหลาย เวลาเราเขCาส�F

ตลาดเรากMม6ความค�ดท6�จะแขFงข�นก�บเขาไดC โดยหาจ4ดอFอนจ4ดแขMงวFาอย�Fตรงไหน จ4ดแขMง

ของเขาเราคงชนะไดCไมFงFาย เราจRงตCองไปเอาชนะจ4ดอFอนของเขา ซR �งสามารถนOาไป

ประย4กต�ใชCไดCท4กเร��อง

ดร.บ4ญเก6ยรต� แนะนOาวFา จ4ดอFอนของค�FแขFงบางคนกMย�งมองไมFออก ม�วแตFไปมองจ4ด

แขMงท6�ช�ดเจน จนต�วเองทCอถอย หมดกOาล�งใจ ด�งน�BนตCองทOาต�วเปEนแจnคผ�CฆFาย�กษ� ตCองหา

จ4ดอFอนของเขาใหCไดC แลCวนOาจ4ดอFอนของเขามาเปEนจ4ดเดFนของเรา และย��งถCาเปEนจ4ดอFอนท6�

เราจ�ดการไดCงFาย หร�อนOามาเปEนจ4ดเดFนของเราไดCงFายและไดCผลกMจะย��งด6
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ค4ณณพ�ฒน�: ชอบการค�ดแบบท6�ไมFม6กฎเกณฑ� ไมFม6กรอบ การค�ดนว�ตกรรม เพราะ

ตอนน6BคนไทยเปEนเจCาแหFงการ Copy คนไทยนFาจะลดฉายาตรงน6B เรานFาจะเปEนน�กค�ดคCน น�ก

ประด�ษฐ�ของใหมF ๆ บCาง

ดร.บ4ญเก6ยรต� เคยแนะนOาไวCเร��องการค�ดนอกกรอบ วFาใหCค�ดแบบไรCขอบเขตเลยจะด6

มาก สFวนในเร��องการ Copy น�BนเปEนส��งท6�ปกต� ไมFใชFเร��องท6�ไมFด6 คนท6�เจร�ญดCวยการ Copy ม6

มากมาย และถCาย��ง Copy แลCวทOาใหCด6กวFาเจCาของ Idea กMไมFนFาจะผ�ดตรงไหน ระด�บของ

การค�ดกMม6หลายระด�บ บางคน Copy แลCวแยFกวFาเด�ม บางคน Copy แลCวด6กวFาเด�ม ย��งนOามา

ตFอยอดไดCกMย��งด6

การ Copy น6Bหากเรา Copy มาแลCวด6 แตF Original ไมFด6 ล�กคCาจะเล�อกอ�นไหน เรากM

คงเล�อกอ�นท6 � Copy มา เราเหMน Idea เขาแลCว Copy Idea เขามาใชCก�บองค�กรของเรา 

ทOาใหCผลงานออกมาด6 ด6กวFาร�เร��มค�ดเองท4กอยFางแลCวผลงานใชCไมFไดC Copy เอาจRงด6กวFา 

อยFาไปต�ดก�บคOาวFา “Copy ไมFไดC” ใหCเราเปbดร�บท4กม�ต� ค�ดเองกMด6 Copy ใหCด6ขR BนกMไดC 

ศ�กยภาพในการทOางานกMจะด6ขRBน แมCแตFการมาเร6ยนกMเปEนการ Copy อาจารย�สอนเรากMนOาไป

ใชC ซR�งกMไมFไดCผ�ดอะไร

ดร.บ4ญเก6ยรต� เนCนใหCฝ[กค�ด ฝ[กการต&Aงค�าถามแล�วตอบต&วเองใหCไดC ใหCลองส�งเกต

ด�ดCวยวFาม6ก6�คร�Bงท6�เราถามต�วเองแลCวตอบไมFไดC หากมาน�บด�จร�ง ๆ ท6�เราถามต�วเอง เราตอบ

ไดCเองเยอะแยะมากเพ6ยงแตFเราไมFคFอยใสFใจน�บเทFาน�Bนเอง ดร.บ4ญเก6ยรต� จRงลองต�BงคOาถาม

แลCวใหCฝ[กหาคOาตอบ เชFน

● ทOาไมหนCาเราไมFสวย น�ส�ตชFวยก�นตอบด�งน6B: ไมFไดCแตFงหนCา, เปEนคนเคร6ยด, งานย4Fง, 

ไมFสบาย, เปEนกรรมพ�นธ4�, เปEนเวรเปEนกรรมท6� ทOามา จะเหMนไดCวFาเราสามารถตอบไดC

ต�BงหลายคOาตอบ ด6กวFาท6�เราจะตอบอะไรไมFไดC อะไร ๆ เรากMไมFร� C ซR �งไมFทOาใหCเก�ด

ปgญญาอะไรเลย

● ทOาไมชFวงหนR�งซ�BออะไรกMไดCแตFของเส6ย ของไมFด6มา น�ส�ตชFวยก�นตอบด�งน6B: ม6กรรม, 

เล�อกน�กม�กไดCแรF, ผ�Cผล�ตไมFไดC QC ส�นคCา, พอเก�ดคร�BงแรกแลCว เราไปจดจFอก�บของ

ไมFด6 จ�ตใตCสOานRกเหน6�ยวนOาใหCเจอของไมFด6อ6ก ด�งน�Bนเม��อเราเจอของไมFด6 ใหCเราค�ดวFา

ตFอไปจะเจอแตFของด6 ๆ, ต�วเองจะด�ละเอ6ยดขRBน

ม6คOาถามตFาง ๆ จากน�ส�ต ดร.บ4ญเก6ยรต� ไดCตอบและอธ�บาย ด�งในบทสร4ปตFอไปน6B
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ค4ณสมบ�ต�ในการเปEนน�กการตลาดท6�ด6 ขCอหนR�งค�อ ไมFกล�วผ�ด ขCอน6BไมFไดCหมายความ

วFาตCองไปพ�ส�จน�วFาผ�ดหร�อไมFผ�ด ใหCเรากOาหนดในจ�ตของเราวFา เราไมFกล�วผ�ด ซR�งจะทOาใหC

เรากลCาค�ดมากขRBน ค�ดไดCหลากหลายมากขRBน ศ�กยภาพในการค�ดของเรากMส�งขRBนแลCว จร�ง ๆ 

เร��องน6BเปEนเร��องของการต�Bง Mind Set น�กการตลาดท6�ด6 น�กค�ดท6�ด6 ตCองไมFกล�วผ�ด พอไมFกล�ว

ค�ดผ�ดเรากMจะค�ดไดCเยอะแยะ ไดCหลาย ๆ อยFาง เม��อค�ดไดCหลาย ๆ อยFางแลCว เรากMคFอยมา

เล�อกวFาอ�นไหนนFาจะผ�ดนCอยท6�ส4ด สFงผลด6ท6�ส4ด โอกาสท6�จะผ�ดกMจะนCอยลง แตFท�Bงหมดน6B

ตCองเร��มจากต�วเราเอง “ไมFกล�วผ�ด” กFอน

ความค�ดใหมF ๆ เม��อเราค�ดไดCแลCว เราตCองเตร6ยมใจไวCบCาง บางคนเม��อค�ดแลCวม6คนไมF

ยอมร�บ กMจะเล�กค�ดไมFยอมค�ดอะไรใหมF ๆ อ6กตFอไป ท6�ถ�กตCองค�อเราตCองค�ดวFาเขาจะยอมร�บ 

หร�อไมFยอมร�บน�Bน ไมFใชFประเดMน เรากMย�งเปEนคนท6�ชอบค�ดอะไรใหมF ๆ อย�Fด6 เม��อเราค�ดใหมF 

ๆ บFอย ๆ เกFง ๆ ไปนาน ๆ เขากMจะยอมร�บเราเอง ส� �งเหลFาน6 BเปEนกระบวนการความค�ด

ท�Bงหมด

ส�นคCาท6�อย�FในทCองตลาดท6�ลCมเหลว สFวนใหญFอย�Fก�บความไมFเอาใจใสFของผ�Cบร�หาร 

(เม��อเปร6ยบเท6ยบก�บค�FแขFง) ผ�Cบร�หารขาดความม4Fงม��นท6�จะด�แลส�นคCาใหCประสบความสOาเรMจ 

นอกจากน6 Bย�งมาจากผ�Cบร�หารท6�ค�ดลบ ท�BงสองขCอน6BเปEนปgจจ�ยหล�กในการทOาใหCส�นคCาลCม

เหลว ตอนท6� ดร.บ4ญเก6ยรต� เขCามาทOางานท6�บร�ษ�ทฯ ใหมF ๆ ม6ส�นคCาต�วหนR�งซR�งเปEนส�นคCา

หล�กของบร�ษ�ท ผ�Cบร�หารของส�นคCาน6BบอกวFาส�นคCาเหม�อนนBOาเตMมแกCวแลCว แตFทFานไมFเช��อ

ตามท6�ผ�Cบร�หารเหลFาน�Bนบอก ทOาใหCตอนน6BผFานมา 35 ปwแลCว ส�นคCาต�วน�Bนม6ยอดขายปwละเปEน 

1,000 ลCานบาท ท�Bง ๆ ท6� 35 ปwท6�แลCวม6ยอดขายปwละ 25 ลCานบาทเทFาน�Bนเอง แตFถCาทFานเช��อ

ตามคOาพ�ดของผ�Cบร�หารผ�Cน�Bน ส�นคCาน6BคงไมFประสบความสOาเรMจอยFางในปgจจ4บ�น เราจRงตCอง

พ�ถ6พ�ถ�นก�บความค�ดของเรา คนท6�ค�ดเปEน โอกาสท6�จะประสบผลสOาเรMจกMจะส�ง ถCาค�ดไมFเปEน

โอกาสลCมเหลวกMส�งเชFนก�น

เศรษฐก�จและท�ศทางของเศรษฐก�จในปgจจ4บ�นด�ยากมาก เพราะไปขR Bนอย� Fก�บการ

กFอการรCาย การกFอว�นาศกรรม แตFถCาตามหล�กแลCวเศรษฐก�จกMจะม6ขRBนม6ลง บางทฤษฎ6กลFาว

ไวCวFาเศรษฐก�จขRBนอย�Fก�บดวงอาท�ตย� เพราะภายใน 5 ปw โลกจะม6การหม4นโคจรเขCาใกลCและ

ออกหFางจากดวงอาท�ตย� ซR�งม6ผลตFอพ�ชไรF ตFอการเกษตรของโลก ซR�งเปEนจ4ดสOาค�ญตFอการ

เปล6�ยนแปลงของเศรษฐก�จ แตFปgจจ4บ�นม6ต�วแปรเขCามามากขRBน เชFน ตลาดห4Cน การกFอการ

รCาย ภ�ยธรรมชาต� โรคภ�ยใหมF ๆ การจ�ดการปgญหาตFาง ๆ ของร�ฐบาล ซR�งม6ผลตFอเศรษฐก�จ

ดCวยเชFนก�น
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วงการดนตร6 ตอนน6BคนไมFคFอยซ�Bอ CD ม�กจะชอบ Download มาฟgงแทน จะไปหว�ง

ใหCคนเหMนค4ณคFาของ Original ไมFไป Download กMคงเปEนความหว�งท6�มากเก�นไป ตอนน6B

เปEนชFวงท6�ตCองม6 Creation ตCองม6ส��งใหมF ๆ ขRBนมา และตCอง Control เองไดC ต�วอยFางท6�ด6อ�น

หนR�งค�อ Microsoft ท6�ทOาแลCวคนอ��นเอาไปเล6ยนแบบไมFไดC และย�งม6ว�ธ6จ�ดการ ม6เคร�อขFายใน

การด�แล ม6 Creation ท6�ทOาใหCคนอ��นไมFสามารถเล6ยนแบบไดC คนท6�จะเอาไปใชCตCองจFายคFา

ล�ขส�ทธ�y ขบวนการเหลFาน6BจะสFงผลมากกวFาท6�จะไปหว�งใหCคนม6จร�ยธรรม เล�ก Download 

เล�ก Copy Software การท6�ไดCย�นมาวFาในประเทศญ6�ป4zนซ�Bอขายก�นอยFางถ�กตCองกMตาม คง

เปEนการสรCางภาพใหCคนญ6�ป4 zนม6สOานRก แตFกMย�งคงม6คนญ6�ป4 zนท6 � Download แบบไมFส4จร�ต

มากมาย เพราะเปEนธรรมชาต�ของคน ด�งน�BนถCาเราละลดปgญหาน6B เราตCองสรCางเอง จะไปรอ

ร�ฐบาลชFวยสรCางกMคงไมFเก�ด ผ�Cท6 �เก6 �ยวขCองตCองใชCกลไกทางจ�ตว�ทยาทOาใหCคนไมFอยาก 

Download ทOาไปนาน ๆ จOานวนคนท6� Download กMจะลดลงไปเอง ซR�งตCองทOาไปพรCอมก�บ

การใชCว�ธ6ควบค4มอ��น ๆ ประกอบดCวย

ตอนน6Bทางบร�ษ�ทฯ ไดCใชC นาตาล6 เกลโบวา เปEน Presenter ใหCก�บส�นคCา BSC ถRงแมC 

นาตาล6 จะหม�Bนก�บ บอล กMคงไมFม6ผลกระทบอะไร เพราะ นาตาล6 เปEนคนท6�ค�ดบวกอยFางเขCม

แขMงมาก เธอเขCาใจอยFางลRกซRBงเร��องการค�ดบวก

ส�นคCาผล�ตผลทางการเกษตร กล4Fมปลอดสารพ�ษ ไมFใชCสารเคม6 ย�งม6แนวโนCมท6�ด6 แตF

ขRBนอย�Fก�บราคาท6�ไมFแพงมาก จะไดCกล4Fมล�กคCาท6�ใหญFขRBน เหม�อนก�บส�นคCาประเภท สแตนเลส 

ซR�งกMม6แนวโนCมท6�ด6เชFนก�นเพราะไมFสรCางมลพ�ษ ส�นคCาท6�ทOาลายส��งแวดลCอม หร�อทOาใหCเก�ด

มลพ�ษม6แนวโนCมท6�จะตกไดC ด�งน�Bนส�นคCาท6�เอ�Bอก�บส��งแวดลCอม ทOาลายส��งแวดลCอมนCอย จRง

ย�งม6แนวโนCมท6�ด6 ซR�งย�งตCองขRBนอย�Fก�บ Pricing หร�อเทคน�คท6�จะทOาใหCส�นคCาน�BนราคาไมFแพง 

หร�อม6ประส�ทธ�ภาพในดCานตCนท4นด6พอ ซR�งตCองม4Fงม��นท6�จะคCนหา ซR�งแนวโนCมด6แนF ๆ

ในคร�Bงท6�แลCวไดCพ�ดถRง “อยFาทOาต�วเปEนล�กคCา” วFาคนสFวนใหญFท6�ไมFกลCาขRBนราคาส�นคCา

เพราะกล�ววFายอดขายจะตก กล�วค�FแขFงอ�ด จร�ง ๆ แลCวบางท6ค�FแขFงกMอยากจะขRBนราคาเหม�อน

ก�บเรา แตFกMกล�วเหม�อนก�นจRงไดCแคFมองตาก�นไปมองตาก�นมา แตFหากเราเปล6�ยนความกล�ว

มาเปEนความระม�ดระว�ง เปEนความพ�ถ6พ�ถ�นจะด6กวFา การขRBนราคากMไมFใชFวFาขRBนแลCวส�นคCาเราจะ

ขายไมFไดC เพราะต�วแปรจร�ง ๆ ค�อผ�Cบร�โภค ถCาผ�Cบร�โภคชอบส�นคCาเราแลCว ราคาท6�ตFางก�น

เลMกนCอยกMจะไมFม6ผล
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ถCาเปEนส�นคCาประเภทอ4ตสาหกรรม ความสามารถของคนท6�ไปขายกMม6ผลมากกวFาเร��อง

ของราคา ขRBนอย�Fก�บจ4ดเดFนของเรามากกวFา

ในเร��อง Pricing ถCาส�นคCาราคา 35 บาท ขRBนเปEน 45 บาท ถามวFายอดขายจะแตกตFาง

ก�นหร�อไมF ส�นคCาบางอยFางจะไมFม6ความแตกตFางเลย เพราะราคาท6�ขR Bนด�งกลFาวย�งไมFถRง

กOาแพงตCานท6�ล�กคCาตระหน�กถRง ย��งตอนน6Bราคาส�นคCาชน�ดเด6ยวก�นในแตFละหCางกMย�งไมFเทFา

ก�น ด�งน�Bนล�กคCาสFวนใหญFอาจไมFร�CวFาส�นคCาขRBนราคาดCวยซBOา

กOาแพงตCานของราคาล�กคCาตระหน�ก อ�นแรกอย�Fท6� 50 บาท กOาแพงตFอไปอย�Fท6� 100 

บาท ถCาจะขRBนราคาส�นคCาแลCวเจอก�บกOาแพงน6BเราตCองทOาอะไรบางอยFาง

“เรMว ชCา หน�ก เบา”

หน�ก-เบา: จะทOาอะไรเราตCองประเม�นตลอดเวลาวFา อ�นน6BตCองทOามากหร�อทOานCอย 

ตCองถามต�วเองวFาถCาอ�นน6BทOามากแลCวจะสFงผลอยFางไร ถCาสFงผลไมFมากกMตCองมาพ�จารณา

ใหมFวFา เร��องน6BตCองทOาเทFาไรกMพอ เราจRงตCองถามต�วเองเร��อย ๆ แลCวตอบต�วเองใหCไดC ซR�งกM

เปEนการสอนต�วเองอ6กเชFนก�น บางเร��องประเม�นแลCวไมFตCองทOา เพราะทOาไปกMไมFไดCผลอะไร

เลย บางเร��องทOาแคFน6BไมFไดCผลแตFหากทOามากกวFาน6BจRงจะไดCผล เหม�อนการโฆษณา ซR�งตCอง

ม6ความถ6�ท6�เหมาะสม บางท6อาจตCองถRง 500 สปอต จRงจะไดCผลก�บล�กคCาสFวนใหญF หากเจอ

ก�บน�กบ�ญช6ซR�งบอกวFา 500 สปอต แพง ใหCลดเหล�อ 50 สปอต การโฆษณาน�BนกMเปEนเพ6ยง

การตOานBOาพร�กละลายแมFนBOา เพราะทOาแลCวไมFไดCผลอะไรเลย แตFในการทOางานจร�งเราย�งตCอง

ถามอ6กวFา ถCาโฆษณาไป 400 สปอต ผลท6�ไดCจะเทFาก�บ 500 สปอต หร�อไมF ซR�งเท6ยบก�บกฎ

การลดนCอยถอยลง (Law of Diminishing Return) ค�อถCาทOาเก�ดจ4ดน6BไปแลCว ผลท6�ไดCกล�บ

เร��มลดนCอยลง หร�อไมFเพ��มอ6ก ดCงน�BนถCาเราทOาไดCในจ4ด Optimum เรากMจะใชCเง�นนCอยลงไดC

โดยท6�ย�งไดCผลเทFาเด�ม

เรCว-ชCา: ตCองถามต�วเองวFาเร��องน6BตCองทOาเรMวหร�อทOาชCา โดยด�วFาถCาทOาเรMวเราจะไดC

ประโยชน�เพ��มขRBนหร�อไมF หร�อทOาชCาแลCวจะเส6ยประโยชน�อะไรบCาง ถCาชCาแลCวไมFสFงผลเส6ย

เลยเราจะทOาชCาหร�อเรMวกMขRBนอย�Fก�บเรา แตFบางอยFางชCาแลCวม6ผลเส6ยท�นท6อ�นน6BเราตCองเรMวจะ

ชCาไมFไดC นอกจากน6Bย�งตCองประเม�นถRงความเรMวของเทคโนโลย6 ของ IT วFาเรMวขRBนเทFาไร ถCา

เราย�งชCาเทFาเด�มเรากMอาจจะเส6ยเปร6ยบค�FแขFงไดC โดยเฉพาะอยFางย��งความรวดเรMวในการ

ต�ดส�นใจหล�งจากท6�ไดCร�บขCอม�ล

และอ6กข�BนตอนหนR�ง ค�อเราตCองด�วFาส��งท6�เราต�ดส�นใจน�Bน ถ�ก หร�อ ผ�ด เจ}งหร�อไมF สFวน

น6BตCองใชCความละเอ6ยดอFอน ตCองใชCความม4Fงม��น ซR�งความเจ}งน6BตCองไปเปร6ยบเท6ยบก�บค�FแขFง 

ถCาเราเจ}งแลCวแตFค�FแขFงเจ}งกวFา เรากMย�งเส6ยเปร6ยบค�FแขFง
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เศรษฐก�จพอเพ6ยง ค�อการไมFใชCในส��งท6�ไมFควรตCองใชC จะใชCอะไรตCองด�วFาจOาเปEนหร�อ

เปลFา สFงผลตFองานของเราหร�อเปลFา ถCาไมFสFงผลกMอยFาไปใชC หร�อใชCใหCพอด6 ไมFฟ4zมเฟ~อย 

ไมFทOาอะไรเก�นความจOาเปEน สFงผลใหCบร�ษ�ทแขMงแกรFง ม6ผลกOาไรท6 �มากขR Bน ซR �งเร� �องน6 B

สามารถนOาไปประย4กต�ใชCไดCในท4ก ๆ เร��อง

ธ4รก�จในปgจจ4บ�น กล4Fม Discount Store ทOาใหCกล4Fม Traditional Trade หร�อพวกย6�ปg�ว 

ซาปg�ว ตCองม6การปร�บต�ว ตCองม6ระบบใหCมากขRBน ตCองพ�ดไพเราะขRBน จ�ดรCานคCาใหCด�ด6ขR Bน ม6

ระบบดCานการเง�น หากปร�บปร4งในส��งเหลFาน6 BไดCกMจะทOาใหCด6ขR Bน Traditional Trade  สFวน

ใหญFจะบอกวFาตCองซ�Bอของในราคาท6�แพงกวFา จร�ง ๆ ถCาบร�หารไดCด6กMจะไมFแพงกวFา เพราะ

ธ4รก�จของคนไทยย�งม6นโยบายท6�จะสน�บสน4น Traditional Trade อย�F แตFหาก  Traditional 

Trade ไมFปร�บต�ว ไมFพ�ฒนาต�วเอง ส4ดทCายกMจะตCองจบ

เคร�อสหพ�ฒน� สน�บสน4น Traditional Trade มาโดยตลอด เพราะเราตCองการสรCาง

ด4ลยภาพ นอกจากน6B Traditional Trade กMเปEนล�กคCาเกFาของเรา เราตCองด�แลล�กคCาเกFาของ

เราใหCด6

บ�ชา......คร�

ขอระลRกนRกถRงพระค4ณคร� ผ�Cรอบร�Cประสบการณ�เน��นนานชCา

กราบว�นทาแทนมะล�แลบ4ปผา อ6กนCอมมาดCวยดวงจ�ตพ�ส4ทธ�yใส

อาจารย�สอนว�ช��นแสนยาวไกล ไมFม6ใครเท6ยมเท6ยบคร� (ม.)บ�รพา

บ4ญเราหนอไดCฝากต�วเปEนศ�ษยา แมCภ�ผางานเบ�BองหนCากMไมFหว��น

เก6ยรต�ส�งคFาด�งใฝz”ค�ดบวก”พล�น เพ6ยบขย�นเต�มจ4ดแขMงลดจ4ดอFอน

โชคด6เหลFาเทา-ทองม6คร�สอน ทบทวนตอน “7P” อ6ก “P พ�สดาร”

ว�ฒนาการตลาดไทยใหCเลFาขาน วFาเช6�ยวชาญ “เช�งย4ทธ�” ส4ดกวFาใคร

ขอคร�ส4ขสOาราญเบ�กบานใจ จากดวงใจ  เอnกซ�-เอร�ท-เควกเอย
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