
การบรรยายพ�เศษเร��องการตลาด (Marketing)
หล�กส!ตร X-MBA มหาว�ทยาล�ยบ!รพา ณ อาคารย!ไนเต.ด

ว�นอาท�ตย/ท0� 10 ก3มภาพ�นธ/ 2551  เวลา 9.00 – 12.00 น.
โดย ดร.บ3ญเก0ยรต� โชคว�ฒนา

ท3ก ๆ คนคงจะร! Bจ �กเคร �อสหพ�ฒน/ก �นมาบ BางแลBว เพราะเคร �อสหพ�ฒน/ม 0ส �นค Bา
หลากหลายมากมาย ดร.บ3ญเก0ยรต� ก .เปEนผ! Bบร �หารของเคร�อสหพ�ฒน/ทHานหนI �ง แตHก .
ไมHไดBหมายความวHาทHานจะไปจ�ดการก�บส�นคBาท� Jงหมดของเคร�อสหพ�ฒน/ ทHานจะจ�ดการ
เฉพาะก�บ Brand ท0�เก0�ยวขBองหร�อ Brand ท0�มาปรIกษาการตลาดก�บทHาน เพ��อใหBเก�ดผลสNาเร.จ
บร�ษ�ทเก�ดความเจร�ญกBาวหนBาดBวยความค�ดในเช�งการตลาด และในขณะเด0ยวก�นต�วทHานเอง
ก.ไดBพ�ฒนาต�วเอง เก�ดความเขBาใจท0�ลIกซIJงมากย��งขIJนในเร��องของการตลาด

การทNาการตลาด (Marketing) ผ��ท�าจะต�องค�ดบวก เพราะการตลาดค#อการค�ด
ไปในอนาคต เปEนการทNาเพ� �อสรBาง Brand หร�อเพ� �อทNาใหBส�นคBาท0 �เราขายอย! Hขายด0ขI Jน 
เปEนการทNาไปขBางหนBา แตHหากเราใชBขBอม!ลเด�มท0�ม0อย!Hก.ทNาการตลาดไดBเหม�อนก�น แตHเรา
ก.จะไดBแคHเหม�อน ๆ คนอ��น ทNาตามส��งเด�ม ๆ ท0�เราเคยทNามา หร�อทNาตามขBอม!ลท0�คนอ��นหร�อ
ค!HแขHงเคยทNาก�นมา ซI�งก.คงไมHเก�ดส��งแปลกส�กเทHาใด

น(กการตลาดต�องสามารถท�าอะไรท,-แตกต/าง เหม�อนก�บดาราน�กแสดงซI�งแตHละคน
จะตBองม0เอกล�กษณ/ของต�วเอง ถBาม�วแตHไปเล0ยนแบบคนอ� �นก.คงจะไมHด�งไมH เหม�อนก�บ
คนหลาย ๆ คนท0 � เล 0ยนแบบ เอลว �ส ซI � งก .ไม Hด � งส �กคน การท Nาการตลาดจ Iงต Bองม 0 
Differentiation Strategy ค�อสามารถสร BางความแตกตHางในส� �งท0 � เราจะทNาได B  ความ
แตกต/างค#อส�-งท,-ไม/เคยเก�ดมาก/อน แตHก.ตBองไมHเปEนความแตกตHางแบบหล3ดโลกท0�ล!กคBา
หร�อ ผ!Bบร�โภคร�บไมHไดB การท0�จะร!BวHาผ!Bบร�โภคร�บความแตกตHางน0JไดBหร�อไมH เราทNาหล3ดโลก
เก�นไปหร�อไมH สHวนหนI�งจะมาจากผลของการว�จ�ย การว�จ�ยจIงเปEนส��งท0�สNาค�ญมาก แตHการว�จ�ย
เพ0ยงอยHางเด0ยวบางคร�Jงก.ย�งไมHลIกซIJงพอ ต�วเราเองจIงตBองเขBาใจ Target Consumer อยHางด0 
เพราะการตลาดเป1นการท�าก(บจ�ตใจของคน

การทNาการตลาดท3กอยHางตBองสามารถโยงเขBาก�บจ�ตใจของผ!Bบร�โภคไดB บางคนค�ด
แตHเพ0ยงวHาการทNาโฆษณา ทNาการจ�ด Display ทNาการลดราคาส�นคBา ฯลฯ ก.เปEนการทNา
การตลาดแลBว อยHางการทNาส�นคBาใหBสวย ๆ ตBองด!ดBวยวHาสวยในใจของใคร ตBองทNาใหBสวย
ในใจของผ!Bบร�โภค บางคนทNาไปทNามากลายเปEนสวยในใจของต�วเอง ถ!กใจต�วเอง แลBวเหมา
เอาวHาล!กคBาจะถ!กใจดBวย และย��งถBาน�กการตลาดไมHไดBใกลBช�ดล!กคBาก.จะย��งไมHเขBาใจความร!BสIก
ของล!กคBา

สมม3ต�ตBองทNาส�นคBาใหBก�บล!กคBากล3Hมสาวโรงงาน แตHคนทNาเปEนสาวไฮโซ หากเรา
ทNาเคร��องสNาอางเล0ยนแบบ Christian Dior ซI�งม0กลHองท0�เร0ยบ ๆ ส0สรรไมHฉ!ดฉาด สาวโรงงาน
ด!แลBวไมHสนใจ แตHเราชอบเราก.ใหBทNาด0ไซด/แบบน0Jออกไป แบบน0Jก.จะไมHไดBใจสาวโรงงาน 
สาวโรงงานก.จะไมHมาซ� Jอของเรา น�กการตลาดจIงตBองสามารถเขBาถIงใจล!กคBาหร�อ กล3 Hม
เปaาหมาย หร�อ Target Consumer ใหBไดB โดยต�วเราเองตBองเขBาไปส�มผ�ส เขBาไปใกลBช�ด 
เขBาไปส�งเกต เขBาไปพ!ดค3ยก�บสาวโรงงาน ไมHใชHแคHเพ0ยงสHงเด.กเขBาไปว�จ�ยก.พอ โดยเรา
ตBองถามต�วเองตลอดเวลาวHา “ใชHหร�อไมHใชH” “พอหร�อไมHพอ” เพราะในบางคร�JงเราทNาส��งท0�
ไมHไดBผ�ดเลย ถ!กตBองท3กอยHาง แตHไมHใชH
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ส��งท0�ถ!ก แตHไมHใชH ก.อยHางเชHน
● ทNาส�นคBาออกมาค3ณภาพด0แตHไมHถ!กก�บกล3Hมเปaาหมาย
● ทNาออกมาผ�ดเวลา ส�นคBาต�วน0JตBองออกมาอ0ก 5 ปdขBางหนBา แตHก.ออกส�นคBาเลยเพราะ

ไดBขBอม!ลจากตHางประเทศวHาขายด0 แตHคนไทยย�งไมHร! Bจ�กเลย เราออกส�นคBาลHวงหนBา
อยHางน0Jเราก.จะไมHไดBขาย โฆษณาอยHางไรก.ขายไมHไดB ล!กคBาย�งไมHเก�ด Perception 
คนท0�จะขายด�บขายด0กลายเปEนคนท0�ทNาท0หล�งเรา เพราะการท0�จะทNาอะไรใหมH ๆ ขIJนมา 
ตBองม0การสรBาง Perception กHอนเพ� �อใหBคนม0การร�บร! BจนถIงระด�บหนI �งกHอน จากน� Jน
จIงม0โฆษณาก.จะไดBผล แตHหากเราออกกHอนเวลาเพราะแคHร!BสIกวHาเราเองชอบแตHล!กคBา
ย�งไมHม0 Perception เทHาท0�ควร  ออกส�นคBาไปก.จะลBมเหลวไดB

● ขนาดของเง�นท0�จะใชB บางคนใชBเง�นมากเก�นไปในระยะเวลาส�Jน ๆ  การทNา Marketing 
เราตBองลงรายละเอ0ยดเลยวHาจะใชBเง�นเทHาไรในชHวงเวลาไหน ไมHใชHท3Hมโฆษณาต�JงแตH
ชHวงแรก Perception ก.ย �งสรBางไมHไดB แถมใชBเง �นไปจนหมด เราจIงตBองวางแผน
ใสHโฆษณาในชHวงเวลาใหBพอด0พอถIงจ3ดหนI�งเราส�นคBาของเราก.จะม0ยอดขายท0�เพ��มขIJน 
ตBองค�ดเลยวHาทNาไปก0�ปdจIงจะไดBผล การตลาดน0 JไมHใชHม0เง�นเทHาไรก.ท3Hมลงไป ตBองด!
ใหBออกวHาตอนน0 J Product อย! Hในสถานะไหน ตBองทNาอยHางไรจIงจะเหมาะสม จIงจะ 
Work ซI�งส��งเหลHาน0Jประสบการณ/จะบอกเราไดB
สNาหร�บคนท0�เร0ยนการตลาดมาอาจจะย�งไมHม0 Sense ในการประเม�นแบบน0JไดB คนท0�จะ

ไปทNางานทางการตลาดจะตBองละเอ0ยดอHอนในเร� �อง ขนาด และ เวลา จะใสHเง�นเทHาไร 
ขณะไหน ซI�ง ดร.เท0ยม โชคว�ฒนา บ�ดาของ ดร.บ3ญเก0ยรต� จะใชBคNาวHา “เร.ว ชBา หน�ก เบา” 
ค�อ จะทNาเทHาไร จะทNาเม��อไร จะทNาในระยะก0�เด�อนก0�ปd และรวมถIงการเอาใจใสH (หน�ก เบา) 
อ0กดBวย

บางคนลงเง�นลงทองท3กอยHาง แตHขาดความหน�ก หน�กค�อทNาเยอะ ในเร� �องของ
การเอาใจใสHก.สNาค�ญมากในการทNาการตลาด การเอาใจใสHน0JรวมถIงการส�งเกต ส�งเกตล!กคBา 
ส�งเกตค!HแขHง ล!กคBาและค!HแขHงค�อห�วใจท0�เราตBองสนใจมาก ๆ เวลาทNาการตลาด สHวนปhจจ�ย
อ��นๆ ก.ไมHใชHวHาไมHม0ความสNาค�ญ แตHม0ความสNาค�ญรองลงไป

กล�บมาพ!ดถIงเร� �องหล3ดโลก การทNาแบบหล3ดโลกค�อการทNาท0 �เยอะเก�นไป แปลก
เก�นไป ต�วอยHางของการทNาแบบหล3ดโลก เชHน เม��อ 30 กวHาปdกHอนค3ณพ!ลสว�สด�j ธ0มากร ทNา
ภาพยนตร/โฆษณาใหBส�นคBาระง�บกล��นกายท0�ช� �อวHา ม�ม เปEนฉากท0�หญ�งสาวยกแขนโหนก�บ
ราวจ�บบนรถเมล/ พอยกแขนค3ณพ!ลสว�สด� jถIงก�บเปEนลม โฆษณาช3ดน0 Jเม� �อแพรHภาพก.เก�ด 
Impact แรงมากแตHเปEนในดBานลบ กล�บทNาใหBส�นคBายอดขายตกลงท�นท0 และขายตกมาจนถIง
ท3กว�นน0 J เพราะทNาใหBผ!Bหญ�งอายไมHกลBาซ�Jอกล�วคนอ� �นจะหาวHาม0กล� �นกายเหม.น แตHถBาเปEน
ย3คสม�ยน0JอาจจะไมHม0ปlญหาเพราะย3คสม�ยเปล0�ยนไปแลBว

สNาหร�บภาพยนตร/โฆษณาท0�ไดBผล อยHางเชHน โฆษณาของเคร��องสNาอาง  Mistine ท0�เปEน
เร� �องราวของพระอภ�ยมณ0ก�บผ0เส� Jอสม3ทร ส�นคBาเปEนแปaงโรยต�ว คนท0 �ค�ดเร� �องน0 JเกHงมาก 
ใจถIงมาก เพราะผ0เส�Jอสม3ทรถBามองโดยท��วไปจะเปEนเร��องท0�นHาเกล0ยดนHากล�ว แตHโฆษณาช3ดน0J
กล�บประสบความสNาเร.จอยHางมาก ประเม�นไดBวHาผ0เส�Jอสม3ทรไมHม0ผลท0�จะทNาใหBล!กคBาตHอตBาน 
ล!กคBาเห.นเปEนเร��องสน3ก เก�ด Impact ก�บส�นคBา ทNาใหBล!กคBาจดจNาไดBในอ�ตราท0�ส!งมาก ทNาใหB
ส�นคBาขายด0ในท�นท0
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Mistine ย�งม0ภาพยนตร/โฆษณาท0�ประสบความสNาเร.จอ0กหลายช3ด เชHน ยาด�บกล��นกาย
ท0�ทNาใหBร�กแรBไมHดNา  และย�งม0เร��องผ0ด!ดเล�อด (Vampire) ซI�งด!แลBวท3กเร��องเปEนเร��องท0�ไมHด0 
แตHคนทNาละเอ0ยดอHอนก�บพฤต�กรรมของผ!Bบร�โภค จIงสามารถทNาเร��องเหลHาน0JใหBเก�ด Impact 
ล!กคBาจดจNาไดBส!งมาก

การทNาโฆษณาในปhจจ3บ�นจIงตBองละเอ0ยดอHอน ตBองร! BวHาทNาอยHางไรจะไดBผลเปEนลบ 
ทNาอยHางไรจะไดBผลเปEนบวก ซI �งตBองม0การฝpกฝนและทNาดBวยความม� �นใจ การค�ดบวก
จIงม0สHวนสNาค�ญ เพราะการค�ดบวกจะทNาใหBเก�ดความม��นใจในตนเอง รวมถIงตBองม0 Creative 
ดBวย คนท0�จะทNาไดBด0ตBองหม��นด!โฆษณา ด!แลBวตBองว�เคราะห/ไดBดBวยวHาแบบน0JไดBผล แบบน�Jน
ไมHไดBผล ตBองฝpกประเม�นเปEนประจNา

Positioning ค�อตNาแหนHงทางใจของล!กคBาตHอส�นคBาของเรา ส�นคBาแตHละอยHางจะม0
ตNาแหนHงทางใจไมHเหม�อนก�น อยHางแชมพ!ตอนน0 Jก.ม0ไมHร! Bก0 �ส�บ Brand แตHละ Brand ก.ตBอง
พ�ถ0พ�ถ�นในการวางตNาแหนHงทางใจ ซI �งเปEนส� �งท0 �ตBองค�ด ตBอง Imagination วHาเราจะวาง
อยHางไร ซI�งจร�ง ๆ ก.ม0ว�ธ0ว�จ�ย แตHเราก.ย�งคงตBองใชBการประเม�น การคาดเดาประกอบดBวย 
ตNาแหนHงทางใจน0Jย�งสามารถวางซBอนก�นไดBดBวยซI�งละเอ0ยดอHอนมา

สมม3ต�แชมพ!ต�วหนI �งวางตNาแหนHงทางใจวHา “ทNาใหBผมสวย” ซI�งปhจจ3บ�นท3ก Brand 
ก.ทNาใหBผมสวย ตNาแหนHงทางใจน0JจIงใชBไมHไดBแลBวเพราะท3ก Brand ก.วางตNาแหนHงทางใจวHา
ทNาใหBผมสวยก�นหมดแลBว แตHถBาสมม3ต�วHาม0 Brand หนI�งไดBตNาแหนHงทางใจทNาใหBผมสวยน0Jไป 
อ0ก Brand ก.อาจวางตNาแหนHงทางใจวHา “สวยและแข.งแรงไมHหล3ดลHวงงHาย” อ0ก Brand ก.
อาจจะวางตNาแหนHงทางใจวHา “เงางาม” การท0�จะสรBางใหBไดBในจ3ดน�JนตBองม0การค�ดวHาจะตBอง
ใชBงบประมาณเทHาไร สรBางไปแลBวจะเก�ดการ Switching หร�อไมH ค�อสรBางจะม0คนเปล0�ยนใจมา
ใชBของเรามากขIJนหร�อไมH ซI�งก.ตBองค�ดถIงผ!Bบร�โภคเปEนหล�กอย!Hน��นเอง ตBองค�ดวHาคNาพ!ดอยHางน0J
แรงพอหร�อไมH หร�อบางท0พ!ดเงางามเฉย ๆ ไมHพอตBองม0ประกายออกมาจากเสBมผมดBวย หร�อ
ม0เทพบ3ตรมาหอมเสBนผม ตBองสรBางจนผ!Bบร�โภคประท�บใจมาใชBของเรา ต�วอยHางเหลHาน0Jค�อ 
Creativity ท0�เก�ดขI Jนมา แตHหากค! HแขHงจ�บทางเราท�นสมม3ต�เราใชBงบ 10 ลBานบาท ค! HแขHง
ใสHเขBาไป 100 ลBานบาทเลยในจ3ดเงางามเหม�อนก�น ส� �งท0 �เราสรBางไปถIงเราจะเร� �มกHอนก.
เทHาก�บหมดไปเหม�อนก�น การตลาดเหม�อนก�บสนามรบ แตHเปEนการรบแบบไมHม0ใครตาย
เทHาน�Jนเอง การท0�เราใสHกNาล�งคนไป 10 ลBาน แตHค!HแขHงใสHไป 100 ลBาน จะชนะเขาไดBเราตBอง
ใชBเทคน�ค

Marketing: - ค�อการแขHงข�น สงคราม
- ม0กลย3ทธ/ (strategy)
- ม0 Analytical Mind

คนท0�สรBางส�นคBามากHอนโดยท0�ไมHไดBประเม�นวHาจะใหBโตแคHไหนในอนาคต แคHค�ดม0ส�นคBา
ต�วหนI �งท0 �ด0มาก ๆ แลBวค�ดวHาจะสNาเร.จ เทHาน0 Jย�งไมHพอหากไมHไดBคNานIงถIงผ! Bบร�โภค ไมHไดB
ละเอ0ยดอHอนก�บ Perception ของผ!Bบร�โภคซI�งสNาค�ญมาก รวมถIงรายไดB ความพรBอม ความ
สะดวกในการซIJอของผ!Bบร�โภคดBวย ซI�งเหลHาน0Jก.ค�อ Marketing Mix
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Marketing Mix โดยท��วไปจะม0 4 P แตHของ ดร.บ3ญเก0ยรต� จะม0ท�Jงหมด 7 P ค�อ
1. Product 
2. Price 
3. Place 
4. Promotion 
5. People ค�อคนท3กคน เชHน พน�กงานการตลาด พน�กงานขาย รBานคBา ล!กคBา
6. Presentation ค�อการนNาเสนอท�Jงหลาย รวมถIงการโฆษณาดBวย
7. Pisadarn (พ�ศดาร) หร�อก.ค�อ Innovation น��นเอง

Marketing Mix น0JจะตBองเก�ดขIJนพรBอม ๆ ก�น ตBองม0สHวนผสมท0�ด0 จIงจะทNาใหBเก�ดผล
สNาเร.จในการตลาดไดB ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดBแนะนNา 7 P ใหBก�บเจBาหนBาท0�ท0�บร�ษ�ท แตHเวลาทNางาน
ก�นจร�ง ๆ ม�กจะล�ม Pisadarn ก�นเปEนประจNา ไมHม0 Innovation เลย เพราะเขาเหลHาน�JนไมHเช��อ
ในศ�กยภาพของตนเองในการค�ด Innovation ด�งน�Jนน�ส�ตคนใดท0�อยากทNาการตลาดสNาเร.จจะ
ตBองเช��อม��นวHาตนเองสามารถค�ด Innovation ไดB

Innovation น0JไมHจNาเปEนท0�จะตBองเปEนเร��องท0�ในจ�กรวาลไมHเคยม0ใครทNามากHอน แคHเก�ด
การเปล0�ยนแปลงอะไรก.ตามท0�ต�วเราเองไมHเคยทNาแลBวมาทNา แลBวเก�ดความแตกตHางและมาก
พอ ก.สามารถเร0ยกวHา Innovation ไดBแลBว และย��งแตกตHางจากค!HแขHงไดBดBวยจะย��งด0 บางคน
ไปค�ดถIงแตHส��งท0�ไมHเคยทNามากHอนในจ�กรวาลน0JจIงค�ดแตHวHาตนเองทNาไมHไดB ค�ดไมHออก

P: Pisadarn น0Jจะแทรกอย!Hในท�Jง 6 P ท0�เหล�อ Product, Price, Place, Promotion ก.ม0 
Innovation ไดB People ก.ม0ไดB เชHน Innovation ท0�ในการทNาใหBคนของเราเกHงเหน�อค!HแขHง 
สHวน Presentation ก.ม0 Innovation ไดB แตHคนสHวนใหญHพอจะทNาก.ค�ดแตHไปด!คนอ��นวHาเขาทNา
ก�นอยHางไร การไปหาขBอม!ลแบบน0Jเร0ยกวHา “นIก” ย�งไมHไดBค�ดอะไรเลย คนท0�ไปหาขBอม!ลบHอย 
ๆ ก.จะไมHม0 Innovation แคHทNาไดBอยHางด0ก.เหม�อนท0�คนอ��นเขาเคยทNามากHอน

แตHถBาเราไปเอาต�วอยHางของประเทศอ��น ท0�เราแนHใจวHาหากเรานNามาประย3กต/ใชBในเม�อง
ไทยแลBวจะใชBการไดB อยHางน0JจIงจะยอมใหBไดB แตHตBองอยHางล�มโยงใหBครบท3ก P ดBวยวHาใชBการ
ไดB

น�ส�ตขอใหB ดร.บ3ญเก0ยรต� ยกต�วอยHาง Innovation ใน P: Price ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNา
วHาม0เยอะมาก อยHางการต�Jงราคาส�นคBาต�วหนI�งเราต�Jงใจจะขายท0� 500 บาท เราต�Jงราคา 1,000 
บาท แลBวลดราคาลงมาขายท0� 500 บาท ก�บการท0�เราต�Jงราคาท0� 500 บาท แลBวขายโดยไมHลด
ราคาเลย ผ!Bบร�โภคจะซ�Jอแบบไหน ก.คงจะอยากซ�Jอแบบท0�ม0การลดราคามากกวHา บางท0อาจจะ
ใชB P: Product เขBามารHวมดBวย เชHน ซ�Jอต�วน0Jม0แถมต�วน�Jน การแถมน0Jก.เปEนเร��องของ P: Price 
เชHนก�น ย� �งเราไปหาของแถมท0�ด!ม0ม!ลคHาส!งแตHม0ตBนท3นท0�ถ!กก.ย� �งด0 แมBแตHเราจะแถมของท0�
เหม�อนก�บค!HแขHง เชHน ค!HแขHงแถมกระเปyา เราก.แถมกระเปyา แตHกระเปyาของเราม0ลวดลายท0�ไมHม0
ใครเหม�อน น0�ก.เปEน Innovation แลBว ไมHใชHจะแถมอะไรก.แถมไปโดยท0�ไมHไดBด!ค!HแขHง ไมHไดBด!
ผ!Bบร�โภค น0�ค�อไมHม0 Innovation
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ในเร��อง P: Price น0J ของแถมจะด0กวHาการลดราคา เพราะถBาของแถมเปEนส�นคBาของ
บร�ษ�ทเราเอง เราก.จะไดB Sampling ไปในต�ว และย��งของแถมด!ม0ม!ลคHา ล!กคBาก.จะร!BสIกพอใจ
มากเก�นกวHาตBนท3นจร�งของเรา เหม�อนก�บทางว�ศวกรรมศาสตร/ท0 �จะใชBคNาวHา “ไดBเปร0ยบ
เช�งกล” ถBาเปEนของแถมท0�เราหาซ�Jอมาจากภายนอก เราก.จะไดBเปร0ยบถBาเราสามารถหาของท0�
ทNาใหBล!กคBา “กร0zด” มาซ�Jอของเรา และย��งถBาเราซ�JอไดBถ!กกวHาค!HแขHงก.จะย��งด0เขBาไปใหญH

Innovation น0Jม0ไดBแมBแตHในการเจรจาตHอรอง (Negotiation) คนท0�ตHอรองเกHงก�บคนท0�
ตHอรองไมHเกHงก.จะไดBของในราคาท0�ไมHเทHาก�นโดยคนท0�ตHอรองเกHงม�กจะไดBของท0�ถ!กกวHา และ
หากส�งเกตด!จะเห.นวHาคนย3คใหมHจะเจรจาตHอรองนBอยลง อาจเพราะเด0|ยวน0Jน�ยมซ�JอของในหBาง 
ราคาส�นคBาในหBางจะเปEนแบบ Fixed Price ทNาใหBคนร3HนใหมHซ�Jอของไปบางท0ย�งไมHร!BราคาดBวย
ซJNา

อยHางเวลาเราไปซ�JอของตHางประเทศเราก.ตBองร!Bจ�กตHอรองราคา ตอนท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� 
ไปท0�อ0สต�นบ!ล ต3รก0 เวลาคนขายของจะใหBราคาเราเขาจะไมHพ!ด จะเราด!ราคาในเคร��องค�ดเลข 
เพราะเขาไม Hต Bองการให Bล !กค Bาคนอ� �น หร �อคนข Bางร Bานร! BซI � งก . เป Eนกลย 3ทธ /ของเขา 
ดร.บ3ญเก0ยรต� เขBาใจตรงน0JเพราะทHานเปEนคนท0�พบเห.นอะไรจะถามตนเอง คนท0�ไมHร!Bจ�กถามต�ว
เองด!ไปก.ไมHไดBค�ดวHาเขาทNาเชHนน0JไปทNาไม เวลาเราพบเห.นอะไรเราจะตBองถามต�วเองวHาส��งน�Jน 
ใช/หร#อไม/ใช/  และอยHางน0J หมายความว/าอย/างไร เหลHาน0Jค�อการถามต�วเอง

การถามต�วเองน0JเราตBองตอบต�วเองดBวย บางคนถามต�วเองแตHไมHตอบอะไร และก.ม0บาง
คนท0�ชอบถามคนอ��น ส3ดทBายก.ย�งไมHเขBาใจอย!Hด0 การถามต�วเองแลBวตอบต�วเองน0Jหากเราย��งทNา
เราก.ย��งจะชNานาญ

ตอนท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� จะซ�Jอรถยนต/ตอนท0�เร0ยนอย!Hท0�ตHางประเทศ ทHานก.ตHอรองราคา
รถยนต/ท0�จะซ�Jอ แตHเซลล/แมนท0�ขายรถกล�บไมHยอมบอกวHาจะลดราคาไดBเทHาไร กล�บถามเราวHา
อยากใหBลดราคาเทHาไรก.ใหBบอกมา ทHานจIงถามต�วเองวHาทNาไมเซลล/แมนจIงพ!ดเชHนน0J หล�ง
จากน�Jนมา 20 ปd ดร.บ3ญเก0ยรต� จIงตอบต�วเองไดBวHาท0�เขาพ!ดเชHนน0Jเพราะเขาร!BวHาถBาเขาบอกวHา
จะลดใหBเราเทHาไรแลBวอยHางไรเราก.ตBองตHอรองราคาอ0ก ด�งน�JนเขาจIงรอใหBเราบอกสHวนลดท0�
เราตBองการกHอน แลBวเขาคHอยตHอรองก�บเราจะด0กวHา ช�Jนเช�งในการเจรจาตHอรองม0อย!Hมากมาย 
และท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� สร3ปไดBเชHนน0JเพราะทHานไดBถามและตอบต�วเองถIงจะใชBเวลานานถIง 20 
ปd แตHก.ไดBคNาตอบ

ช�Jนเช�งในการเจรจาตHอรองน0Jคนร3HนใหมHม0นBอยมาก จะทNาใหBม0มากขIJนเราจะตBองม0การต�Jง
เปaา เชHน ส�นคBาช�Jนน0Jเขาเสนอราคามา 5 บาท เราตBองต�JงเปaาเลยวHานHาจะหาใหBไดBในราคา 3 
บาท ในระด�บค3ณภาพเด0ยวก�น ไมHใชHตHอเขาไปเร��อยเป~�อยโดยไมHไดBต�Jงเปaาใด ๆ

เวลาเราเปEนคนขายของ เราก.ตBองม0ช�Jนเช�งในการบอกผHาน ซI�งก.เปEนกลย3ทธ/อยHางหนI�ง 
แตHคนไทยท0�เร0ยนมาส!ง ๆ กล�บไปค�ดวHาเปEนการหลอกลวง คนขายโกหก แตHเหลHาน0Jค�อการทNา
ธ3รก�จ คนฉลาดก.จะไดBกNาไรเยอะ คนท0�ฉลาดนBอยหนHอยก.จะไดBกNาไรนBอยหร�อไมHก.ขาดท3น บาง
คนถIงจะอาย3มากแลBวก.ย�งไมHเขBาใจเร��องเหลHาน0J แมBแตHบางคนท0�ทNาธ3รก�จจนร�Nารวยมาก.อาจจะ
ย�งไมHเขBาใจเร��องเหลHาน0Jก.ไดB เพราะคนเหลHาน0Jขาดการทบทวนในส��งท0�เขาไดBประสบมา และคน
ท0�ขาดการทบทวนน�JนสHวนใหญHเปEนคนท0�ค�ดลบ
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สมม3ต�เราซ�Jอของแพง คนค�ดลบก.จะค�ดแตHวHา เจ.บใจ เขาหลอกขายเรา ไดBแตHโมโห
และค�ดวHาตHอไปน0JจะไมHซ�Jอของของเขาอ0ก หร�อไมHก.ค�ดแตHวHาเส0ยแลBวเส0ยเลยจIงไมHไดBบทเร0ยน
อะไรมา แตHถBาเปEนคนค�ดบวก ก.จะมาทบทวนวHาเขาม0ว�ธ0ค�ด ม0ช�Jนเช�งแบบไหน จIงทNาใหBเขา
ขายของแพงใหBเราไดB สHวนต�วเราเองหล3ดตรงไหนจIงทNาใหBเราซ�Jอของแพง กลายเปEนบท
เร0ยนไดB น0�ค�อการทบทวนต�วเอง

เราจIงตBองค�ดบวก และทบทวนต�วเองตลอดเวลา สNาหร�บการทบทวนต�วเองน0J ในพ3ทธ
ศาสนาจะตรงก�บคNาวHา ว�ม�งสา สHวนท0�คนในปhจจ3บ�นทบทวนต�วเองนBอยลงเพราะเราชอบหา
ขBอม!ล และอ0กส��งหนI�งท0�ม0ความสNาค�ญมาก ๆ ค�อ การสอนต�วเอง

การสอนต�วเอง ค�อการต�JงคNาถาม แลBวตอบต�วเอง ถBาเราต�JงคNาถามแลBวไปใหBคนอ��น
ตอบก.ไมHไดBเปEนการสอนต�วเอง พระพ3ทธเจBาตร�สวHาเราสอนต�วเองไดB เราร! BไดBดBวยต�วเอง 
สNาหร�บ ดร.บ3ญเก0ยรต� เองก.สอนต�วเองอย!HเปEนประจNา เวลา ดร.บ3ญเก0ยรต� จะไปสอนท0�ไหนจIง
ชอบสอนว�ธ0ค�ดมากกวHา เวลาเราถามต�วเองเราตBองค�ดวHาต�วเองสามารถตอบไดB ถIงตอบไมHไดB
ว�นน0Jเด0|ยวพร3Hงน0Jก.ตอบไดB แตHบางคนม0ความเคยช�นอยากร!Bอะไรก.ไปถามม�อโปร ตBองไปถาม
เกจ�อาจารย/ พระพ3ทธเจBากHอนท0�จะตร�สร!B พระองค/ก.ไปถามเกจ�อาจารย/เหม�อนก�น แตHก.พบวHา
ย�งไมHใชH ส3ดทBายทHานก.ตร�สร!BดBวยพระองค/เอง

การสอนต�วเองน0Jก.ไมHใชHวHาตHอไปจะไมHด!ไมHสนใจขBอม!ลอ0กตHอไป ม0อะไรก.ต�ดส�นใจไป
เลยซI �งไมHใชH การสอนต�วเองค�อการนNาเอาองค/ความร! Bต Hาง ๆ ส� �งท0 �พบเห.นในธรรมชาต� 
ธรรมชาต�ก.ค�อธรรมะ และก.ค�อธรรมดาอ0กดBวย ด�งน�Jนเม��อเราส�งเกตส��งตHาง ๆ ส��งเหลHาน�Jนก.ค�อ
องค/ความร!Bของเรา ท0�เราสามารถนNามาประมวลตอบคNาถามใหBต�วเราเองไดB และการสอนต�ว
เองน0Jม0ค3ณคHามากกวHท3กส��งท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดBแนะนNามาแลBวท�Jงหมด

ในการทNาการตลาด ผ!BทNาการตลาดตBองไมHทNาต�วหร�อทNาใจเปEนล!กคBา เพราะถBาตBนท3น
ส�นคBาของเรา 10 บาท เราจะขาย 20 บาท ถBาเราทNาต�วทNาใจเปEนล!กคBาเราก.จะค�ดวHาทNาไมเรา
กNาไรมากอยHางน0J ถBาล!กคBาจร�ง ๆ ร!Bก.คงไมHชอบเชHนก�น จะม0ล!กคBาคนไหนสนใจวHาคนท0�ขายของ
ตBองม0การทNา R&D ตBองทNาโฆษณา ฯลฯ สนใจอยHางเด0ยววHาตBนท3นเทHาน0JขายเทHาน0Jแพงไป คน
ท0�ทNาการตลาดเองจIงตBองไมHทNาต�วทNาใจเปEนล!กคBา แตHเราตBองเขBาใจพฤต�กรรมของล!กคBา

อยHางกระเปyา Louis Vuitton ตBนท3นว�ตถ3ด�บท0�เปEน PVC ช�Jนด0 รวมคHาผล�ตแลBวอาจจะแคH 
1,000 บาท แตHเขาขายไดBในราคา 30,000 บาท แตHถIงผ!Bบร�โภคร!Bก.ย�งซ�Jออย!Hด0 เพราะตอนน0J 
Louis Vuitton กลายเปEน Status Symbol ไปแลBว เปEนส�ญล�กษณ/แหHงความม��งค��งไปแลBว แตH
ถBาเขาไมHด�งแลBวเราไปร! BราคาตBนท3นมาเราคงไมHซ� Jอ จIงถIอไดBว Hา Louis Vuitfon เขBาใจ
พฤต�กรรมของล!กคBาเปEนอยHางด0 โดยใสHใจก�บ Marketing Mix ท3ก ๆ ต�ว เชHน

● Product สามารถจ�บจ3ดท0�ล!กคBาจNาไดB ออกส�นคBามาอยHางตHอเน��อง อยHางร3Hน Classic ก.
จะม0อย!Hตลอดเพ0ยงด�ดแปลงอะไรบBางเล.ก ๆ นBอย ๆ

● Price ไดBต�JงไวBแพง ซI�งก.เปEนกลย3ทธ/ต�วหนI�ง
● Place ทNาเลของรBานต�Jงอย!Hใน Champ Elesee ซI�งเปEนถนนท0�ม0ประต!ช�ยต�Jงอย!H
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● Promotion ก.ม0อย!HบBางในบางชHวงเชHนซ�JอกระเปyาใบใหญH แถมกระเปyาใบเล.ก ซI�งตBนท3น
ของกระเปyาใบเล.กก.ถ!กลงไปใหญH แตHด!แลBวม0ค3ณคHามหาศาล

● People ม0กลย3ทธ/ต� JงแตHล!กคBาท0�อย! HในรBานตBองไมHมากเก�นไป พน�กงานของเขาตBอง
วางต�วอยHางไร

● Presentation ใชBหนBารBานของเขาเอง และการวางของภายในรBานก.วางกระเปyาเพ0ยงใบ
สองใบทNาใหBด!โดดเดHนและม0ม!ลคHาส!ง ด!ม0 Image
ซI�ง Louis Vuitton ทNาส��งตHาง ๆ ไมHเหม�อนใครเลย แตกตHางจากคนอ��นจนเห.นไดBช�ด 

เอกล�กษณ/ในแตHละ P เหลHาน0Jก.ค�อ P: Pisadarn น��นเอง เปEน Innovation ของว�ธ0การของเขา 
จนโดดเดHนกวHาคนอ��นเก�ดเปEน Differentiation Strategy ขIJนมา

น�ส�ตถามถIงเร� �องการค�ดบวกวHา ถBาไปพบล!กนBองท0� Negative เราจะจ�ดการอยHางไร 
ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNาวHา อ�นด�บแรกเราตBองค�ดบวกก�บเขากHอน ตBองม0ความหว�งด0ก�บเขา และ
ตBองค�ดดBวยวHาเขาค�ดลบ ๆ อยHางน0Jก.ย�งทNางานใหBเราสNาเร.จไดB ต�Jงจ�ตแบบน0J หว�งด0ตHอเขาเชHนน0J 
เขาก.จะค�ดบวกขIJน การค�ดบวกครอบคล3มถIงการค�ดบวกตHอต�วเอง ค�ดบวกตHอผ!Bอ� �น และค�ด
บวกตHอสถานการณ/ ด�งน�JนถBาเราม0ความหว�งด0ก�บเขา ก.ค�อเราค�ดบวกก�บเขา หว�งใหBเขาค�ด
บวกมากขIJน สHวนการค�ดบวกก�บสถานการณ/ก.ค�อถIงเขาจะค�ดลบแตHก.ย�งชHวยใหBงานเราสNาเร.จ
ไดB เพราะเราค�ดวHาต�วเราเองก.ม0ศ�กยภาพ

น�ส�ตถามอ0กวHา แตHเขาลบจนไปทNารBายผ!Bอ��น ซI�ง ดร.บ3ญเก0ยรต� ก.แนะนNาวHาถBาลIกซIJงขIJน
ไปอ0กก.ค�อการส��งจ�ต ถBาเขาเปEนอยHางน0JเราตBองบอกในใจของเรากHอนวHาเขาจะไมHทNาคนอ��น 
เขาจะด0ก�บคนอ��น ในจ�ตของเราจะตBองบอกเชHนน0J ขณะเด0ยวก�นเราก.ตBองพ!ดค3ยก�บเขาด0 ๆ ท0�
จะทNาใหBเขาหายหร�อลดลงไป ดร.บ3ญเก0ยรต� พบคนท0�ค�ดลบส3ด ๆ มามากแลBว คนเหลHาน0JแกB
ยาก บางคนพอบอกวHาเขาค�ดลบเขาย�งไมHยอมร�บย�นย�นวHาต�วเองไมHค�ดลบ

น�ส�ตถามถIงเร� �อง Perception ของล!กคBาวHา เราม0ส�ทธ� jไปเปล0 �ยน Perception ของ
ล!กคBาไดBหร�อไมH ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNาวHา เปล0 �ยนไดBแตHบางท0ตBองใชBเวลา ตBองใชBความ
สามารถของสต�ปhญญาของเรา สNาหร�บในเช�งการตลาดตBองประเม�นกHอนวHาค3BมคHาท0�จะเปล0�ยน
หร�อไมH บางอยHางถBาจะเปล0�ยนอาจจะตBองใชBเง�นถIง 1,000 ลBาน แตHบางอยHางใชBเพ0ยง 10 ลBาน
ก.เปล0�ยนไดB จIงม0คNาวHา ตBองหาชHองวHางในตลาด โดยเฉพาะชHองวHางในแงHของ Positioning

Positioning ค�อตNาแหนHงทางใจ สมม3ต�ล!กคBาค�ดอยHางน0Jอย!H เราจะเปล0�ยนเขากล�บไปอ0ก
ทางหนI�งไมHใชHทNาไดBงHาย ๆ แตHบางท0เราก.จะเจอชHองทางท0�ย�งโลHง ๆ อย!H เราก.ม3HงไปในชHอง
ทางน0 Jเลย แตHถIงปhจจ3บ�นชHองโลHง ๆ หาไดBไมHงHายแลBว แตHนาน ๆ ก.ย�งม0ใหBเห.นอย!Hเร� �อย ๆ 
เหม�อนก�บส�นคBาท0�เราไมHเคยเจอก.ย�งม0ขIJนมา เชHน ยาระง�บกล��นกาย เม��อกHอนผ!BชายจะไมHใชBก�น 
จนม0ส�นคBา แอ.กซ/ Promote จนผ!Bชายเร��มใชB นJNาหอมก.เหม�อนก�นสม�ยกHอนผ!Bหญ�งไทยใชBแตH
แปaงนJNาแลBวคHอย ๆ เปล0�ยนไปใชBนJNาหอมด�งในปhจจ3บ�น

การเปล0�ยนแปลงเหลHาน0JถBาจะใหBเปล0�ยนแปลงในท�นท0อาจจะตBองใชBงบมหาศาล และถBา
สายป�านไมHยาวพอก.คงจะปล0�ยนแปลงไดBไมHสNาเร.จ เราจIงตBองพ�ถ0พ�ถ�นด!วHาเง�นพอไหม การ
เปล0�ยนน0Jยากหร�องHาย

อ0กต�วอยHางหนI�ง เม��อกHอนเราย�งไมHร!Bจ�กนJNายาลBางจาน สม�ยน�JนจะใชBผงซ�กฟอกในการ
ลBางจาน และส�นคBาท0�ทNาใหBเราร!Bจ�กนJNายาลBางจานก.ค�อ ไลปอนเอฟ ของเคร�อสหพ�ฒน/ซI�งออก
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นJNายาลBางจานเปEนเจBาแรกในประเทศไทยเม��อ 30 กวHาปdกHอน แตHกวHาจะทNาใหBคนน�ยมใชBไดBก.
กว Hา 20 ปd  ตอนน� Jนถ Iงจะเป Eนส �นค Bาท0 �ด 0และไม Hม 0ใครท Nาอย! Hแต Hก .ต Bองพยายามเปล0 �ยน 
Perception ของผ!Bบร�โภค จIงตBองออกแรงส!งมาก พอเราทNาจนผ!Bบร�โภคยอมร�บ ค!HแขHงก.ออก
ตามมาค�อ ซ�นไลต/ พอออกมาก.ม0ยอดขายแซงเราท�นท0 น0�ก.เปEนต�วอยHางของการเขBาใจช�Jนเช�ง
ทางการตลาด เขBาใจ Perception ของผ!Bบร�โภค

น�ส�ตถามตHออ0กวHา เม��อเราเปล0�ยน Perception ของผ!Bบร�โภคไดBแลBว ในชHวงเศรษฐก�จท0�
ฝ~ดเค�องผ!Bบร�โภคตBองประหย�ดมากขIJน เขาจะกล�บไปม0 Perception กล�บไปใชBอยHางเกHาหร�อ
ไมH และเราจะร�กษา Perception ท0�ทNาจนเปล0�ยนไดBแลBวไวBไดBอยHางไร ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNาวHา 
หากเราเขBาใจพฤต�กรรมผ!Bบร�โภค จะร!BวHาคนเราพอเปล0�ยนจนเก�ดความเคยช�นแลBว โอกาส
เปล0�ยนกล�บไปม0นBอยมาก อยHางคนท0�เคยช�นก�บนJNายาลBางจานแลBวอย!H ๆ จะบอกวHาไมHใชBแลBว 
จะกล�บไปใชBผงซ�กฟอกลBานจานแทนก.คงม0นBอยมาก เหม�อนตอนน0JเราใชBแชมพ!สระผม แตH
เพ��อความประหย�ดเราจะใชBสบ!Hสระผมแทนก.คงไมHเอา หร�อจะม0ก.นBอยมาก ตรงน0J ดร.บ3ญเก0ยรต� 
จIงแนะนNาใหBน�กการตลาดตBองเขBาใจ พฤต�กรรมมวลรวม (Mass Behavior) การทNาการตลาด
ตBองสนใจ พฤต�กรรมมวลรวม อยHาไปสนใจพฤต�กรรมปhจเจก (Individual Behavior) แตH
เพ0ยงอยHางเด0ยว

พฤต�กรรมศาสตร/บางท0ก.ไมHไดBเปEนเร��องเหต3ผล มน3ษย/เราเปEนคนท0�ใชBส�ญชาต�ญาณ
เยอะมาก ภาษา Marketing เร0ยกวHา Impulsive เปEนแรงกระต3Bนช��วว!บใหBเราซ�Jอส�นคBา จIงอย!Hท0�
ใครสามารถสรBาง Impulsive buying ไดBมากกวHา ย��งส�นคBาพวกเส�JอผBาย��งตBองเนBน Impulsive 
buying มาก ตBองทNาใหBล!กคBาด!ปh�บชอบป3�บ ส��งน0JจะมากHอนแลBวคHอยตามมาดBวยเร��องของราคา

น�ส�ตถามถIงเร��องโฆษณาท0� ดร.บ3ญเก0ยรต�ชอบ ซI�งทHานไดBกลHาวถIงไปแลBวในชHวงแรก 
แตHในอด0ตก.ม0อย!Hเร��องหนI�ง ซI�งเปEนต�วอยHางของ Vampire Effect หร�อก.ค�อผ0ด!ดเล�อดในวงการ
โฆษณา เปEนโฆษณาของโทรท�ศน/ย0�หBอหนI�งท0�ใชBสาวนBอยมห�ศจรรย/มาโฆษณา เปEนเพราะเขา
ใชBต�วแสดงท0�เดHนมาก โฆษณาไปก.ม0แตHคนจNาสาวนBอยมห�ศจรรย/ไดBแตHไมHม0ใครจNาย0�หBอของ
โทรท�ศน/ไดBเลย อ0กต�วอยHางหนI�งคNาวHา “ชBาไปต�อย” ม0แตHคนจNาคNาน0JไดBแตHไมHม0ใครจNาย0�หBอท0�
โฆษณาไดBเลย แบบน0Jเร0ยกวHา Vampire Effect คนท0�ทNาหน�งโฆษณาท0�ไมHละเอ0ยดอHอนจะไมH
เขBาใจในจ3ดน0Jจะล�มนIกถIงตรงน0Jไป

โทรท�ศน/ท0�ใชBสาวนBอยมห�ศจรรย/มาแสดงน�Jนจร�ง ๆ เปEนย0�หBอ Election ซI�งตอนน0Jก.ไมH
คHอยม0ใครร!Bจ�กแลBว แตHโฆษณาน�Jนกล�บไปสHงผลใหBคนค�ดถIง Hitachi เทHาก�บไปโฆษณาใหB 
Hitachi แทน เพราะโฆษณาน�Jนกล�บสามารถโยงก�บ “เป�ดป3�บ ต�ดปh�บ” ของ Hitachi ไดB

ด�งน�Jนเวลา ดร.บ3ญเก0ยรต� จะ Approve หน�งโฆษณา ทHานจะทNาต�วเหม�อนชาวบBานท��ว 
ๆ ไปด! จะไมHด!แบบน�กโฆษณาด!ท0�จะส�งเกตไปหมดท3กอยHาง ทHานจะด!แบบชาวบBาน ๆ น��งด!
แบบพฤต�กรรมปรกต�ของชาวบBาน แลBวด!วHาไดB Message อะไรบBางจากโฆษณาเร��องน�Jน ไมH
เหม�อนบางคนท0�ต�โนHนต�น0 � ใหBใสHน� �นใสHน0 �เพ��มเต�ม เสร.จแลBวผ! Bบร�โภคท0�ด!ไมHร! BวHาพ!ดอะไรอย!H
เพราะใสHมากเก�นไป
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น�ส�ตถามถIงกลย3ทธ/ท0�จะทNาใหBองค/กรย��งย�น ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNาวHา ส��งแรกเราตBองม0
ความหว�งด0 ม0ความร�กพน�กงาน เราใชBการบร�หารท0�ม0ความร�กเปEนท0�ต�Jง พอเราร�กและหว�งด0ก�บ
พน�กงาน พน�กงานก.จะร �กเรา ร �กบร�ษ�ท ม0ความหว�งด0ก�บบร�ษ�ท อ0กส� �งหนI �งก.ค �อค�ดวHา
ประเทศไทยม0อนาคต ซI�งเปEนการค�ดบวกก�บสถานการณ/

เม��อ 20 กวHาปdท0�แลBว ม0คนบอกวHาเว0ยดนามจะเปEนใหญHเปEนโต พออเมร�กาแพB อ0กหนHอย
ก.จะมาบ3กเม�องไทย เราก.จะแยH ตอนน�Jนพอม0ขHาวน0Jก.ม0คนยBายถ��นฐานไปอย!Hเม�องนอกเยอะเลย 
คนเหลHาน0JไมHม0ความเช��อในประเทศ ค�ดลบก�บประเทศ ไมHหว�งด0ก�บประเทศ ใชBความกล�วเปEน
ท0�ต�Jง ตอนน�Jน ดร.เท0ยม บอกวHาใครจะไปก.ไป อยHางไรทHานก.จะอย!H คNาน0JสNาค�ญมาก แสดงใหB
เห.นถIงการมองประเทศของเราด0 ตBองใชBความม��นใจ ค�ดบวกก�บประเทศ ค�ดบวกก�บประชาชน
คนไทย ตอนน�JนถBาน�กธ3รก�จหน0ไปหมดประเทศไทยคงจะอย!HไมHไดB

น�ส�ตถามวHา การค�ดบวกเหม�อนก�บการทNาใหBเราย�งม0ความหว�ง เหม�อนเซลล/ท0�ขายของ
คร�Jงแรกย�งขายไมHไดB ไมHเปEนไรคร�JงตHอไปเราก.อาจจะขายไดB ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNาวHา จร�ง ๆ 
ตBองไมHบอกวHาแคHม0ความหว�งวHาจะขายไดB เหม�อนก�บบางคนท0�พ!ดวHาเราคงรอดหลอกนะ ซI�งก.
ย�งไมHบวกเทHาไร แตHถBาจะค�ดบวกจร�ง ๆ จะตBองค�ดวHาเราตBองสNาเร.จ ไปขายท0�ไหนเราก.สNาเร.จ 
การค�ดบวกน0JจIงเปEนการปล3กจ�ตต�วเอง ทNาใหBจ�ตม0พล�ง คนท0�ม0จ�ตเปEนบวกหากม0คนมาถามวHา
ขายด0ไหม เขาจะตอบท�นท0วHาขายด0 ท�Jง ๆ ท0�จร�ง ๆ อาจจะย�งขายไมHด0แตHจะพ!ดวHาด0ไวBกHอน 
ซI�งบอกเชHนน0 Jส3ดทBายก.จะด0เอง แตHถBาบอกวHาพอขายไดB ส3ดทBายก.จะแคHพอขายไดBจร�ง ๆ 
แมBแตHเราขายด0แลBวตอบถHอมต�ววHาพอขายไดB นาน ๆ ไปก.จะขายไดBแบบแคHพอขายไดBจร�ง ๆ 
เราจIงตBองค�ดเสมอวHาเราขายไดB เราจะขายด0ขIJนเร��อย ๆ เราจะสNาเร.จมากขIJนเร��อย ๆ ค�ดกNาหนด
เขBาไปในจ�ตของเราเลย

เราจIงตBองถามต�วเองตลอดเวลา แยกแยะใหBไดBวHาวHาเรากNาล�งค�ดบวกหร�อค�ดลบ ถBาเรา
ค�ดลบอย!Hก.ใหBเราเปล0�ยน  และอ0กคNาหนI�งท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� เพ��งไดBมาจากอาจารย/ปร�ญญา ต�น
สก3ล ค�อคNาวHา “ค�ดกHอนค�ด” คนท0�สามารถค�ดกHอนค�ดก.ค�อคนค�ดบวก สมม3ต�เราทNาทHาจะค�ดลบ 
เราร!Bต�วไดBแลBวเปล0�ยนเปEนค�ดบวก น0�ค�อค�ดกHอนค�ด แตHบางคนพ!ดออกไปแลBวย�งไมHร!BเลยวHาค�ด
บวกหร�อค�ดลบ

เร��องตHาง ๆ ท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNาในว�นน0J เชHน สอนต�วเอง ทบทวนต�วเอง ค�ดกHอน
ค�ด หากน�ส�ตนNากล�บไปฝpกค�ดก.จะเก�ดประโยชน/ก�บต�วเอง หลาย ๆ คนคงเคยไดBย�นพระมหา
ว3ฒ�ช�ย วช�รเมธ0 กลHาวไวBทNานองวHา “ความค�ดท0�สNาค�ญความค�ดเด0ยว เปล0�ยนท�Jงช0ว�ตไดB” จร�ง ๆ  
ท0�เราเปEนอย!Hตอนน0Jก.ม0ผลมาจากความค�ดหล�ก ๆ ของต�วเราน0�เอง ใหBเราลองไปทบทวนต�วเอง
ด!

ดร.บ3ญเก0ยรต� ย�งไดBแนะนNาถIงเร��อง Diminishing Returns บางอยHางใสHมากเก�นไปก.
ไมHไดBเก�ดผลท0�มากตาม การใสHใหBพอด0 ๆ จIงจะไดBผลท0�ค3BมคHา เราจIงตBองใสHใหBพอเหมาะก�บ
เวลาและขนาด เร.ว ชBา หน�ก เบา จIงสNาค�ญมาก ๆ จะเร.ว ชBา หน�ก เบา แคHไหนก.อย!Hท0� Sense 
ของเราเอง แตHคนท0�เช��อถ�อขBอม!ลมาก ๆ Sense จะหายไป
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Sense ท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� พ!ดถIงน0Jค�อ ปhญญาญาณ (Intuition) ซI�งก.ม0สHวนเก0�ยวขBองก�บ 
Marketing เหม�อนก�น แตHย��งคนท0�เร0ยนระด�บมหาบ�ณฑ�ต Sense น0Jม�กจะหายไป เพราะไปเนBน
แตHเร��องขBอม!ล ถBาไมHม0ขBอม!ลอาจารย/จะไมHใหBผHาน ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนNาใหBน�ส�ตอยHาเช��อแตH
ขBอม!ล ใหBเช��อใน Sense ของต�วเองบBาง

คนท0�ผHานงานมาเยอะ ๆ จะร!Bด0วHาหลาย ๆ คร�Jงเราก.ไมHไดBใชBขBอม!ล เราใชB Sense ในการ
ดNาเน�นช0ว�ตประจNาว�นเราก.ใชB Sense ก�นมากมายเพ0ยงเราไมHไดBทบทวนเทHาน� Jนเอง อยHาง
สมม3ต�เราเห.นผ!BชายคนหนI�งเด�นเขBามา หนBาตาเปEนผ!BรBายเลย แตHถBาเราใชBขBอม!ลเราก.จะค�ดวHา
เราไมHม0ขBอม!ลก.เลยไมHร!BวHาเขาเปEนผ!BรBายหร�อไมH แลBวเราก.จะไมHทNาอะไร รอใหBเก�ดเหต3การณ/ไมH
ด0กHอน หร�อรอขBอม!ลกHอน เราจIงจะต�ดส�นใจทNาอะไรบางอยHาง แตHถBาเราใชB Sense ด!แลBวเขา
นHาจะเปEนผ!BรBาย เราก.จะต�ดส�นใจเด�นออกหHาง หร�อหน0กHอนไดB ต�วเราเองก.จะปลอดภ�ยย��งขIJน

คร�JงหนI�ง ดร.บ3ญเก0ยรต� ไปบรรยายเร��องค�ดบวกใหBก�บอาจารย/มหาว�ทยาล�ยแหHงหนI�ง 
พอบรรยายจบทHานก.ถามวHาเช��อหร�อไมHวHาค�ดบวกม0ประโยชน/ ม0อาจารย/ทHานหนI�งยกม�อบอกวHา
ไมHเช� �อเพราะพ�ส!จน/ไมHไดB ดร.บ3ญเก0ยรต� จIงถามไปวHาอาจารย/ทHานน0 Jไปพ�ส!จน/มาเม��อไรวHา
โลกกลม ซI�งก.เปEนเร��องท0�คนอ��นพ�ส!จน/มาใหBเชHนก�น เร��องค�ดบวกน0J ดร.บ3ญเก0ยรต� ก.ไดBพ�ส!จน/
มาแลBว แตHพอมาบอกเขากล�บไมHเช��อ ทNาไมเขาจIงเช��อเร��องโลกกลมแตHกล�บไมHเช��อเร��องค�ด
บวก ซI�งบางคนก.จะม0 Mindset ท0�วHาจะตBองพ�ส!นจ/กHอนจIงจะเช��อ นอกจากน0J ดร.บ3ญเก0ยรต� ย�ง
ถามไปอ0กคNาถามหนI�งวHา แลBวถBาม0ผ!Bหญ�งเด�นเขBามาจะตBองไปพ�ส!จน/กHอนหร�อไมHวHาเปEนผ!Bหญ�ง 
ส��งเหลHาน0JเราสามารถใชB Sense ใชBด3ลยพ�น�จของเราไดB
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