บนทกการบรรยาย ดร. บญเกยรต โชควฒนา
วชา 459602 กลยทธ!การประกอบการ (Entrepreneurial Strategies)
หลกส6ตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชาการประกอบการ ร<นท= 3 มหาวทยาลยบ6รพา
คร@งท= 7 วนเสาร!ท= 4 ตลาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.
การเรยนร6Eส=งใหม< ๆ
ถาเราตองการจะเรยนรสงใหม ๆ เราจะตองไมยดขอมลเดม หรอสงทเคยเรยนรมากอน คนทยด
ขอมลเดมเวลาฟ#งอะไรก$จะน%ามาเปรยบเทยบก(บขอมลเดมวาตรงก(นหรอไม ถาไมตรงก$จะไมเชอ ไมฟ#ง
เกดอาการตอตาน ท%าใหไมเกดความรใหม ๆ ซงคนในป#จจ,บน
( ก$เป-นอยางน.ก(นมาก
ส%าหร(บคนทเป/ดกวาง ไมยดตดก(บขอมลเดม ฟ#งอะไรใหม ๆ ก$จะน%ามาพจารณา ซงบางอบางก$ตรง
ก(บความคดของเรา บางอยางก$ไมตรง ในสวนทไมตรงเราก$ น%ามาพจารณา ท%าความเขาใจ ดวามความร
ไหน ทเราสามารถน%ามาปร(บใชได
ตอนท ดร.บ,ญเกยรต ไปน(งวป#สสนากรรมฐาน ก$ไดสงตาง ๆ กล(บมา เชน เป-นการแกกรรม เป-นการ
ฝ7กใหเราอดทน มสต มสมาธ ไดความคด ความเขาใจในการดแลสตของต(วเราเอง ในคร(.งน(.น ผบรหาร
เครอสหพ(ฒน;ทานหนง ต(.งขอส(งเกตวาท%าไมจงไมมพระเทศน;สอนเลย ใหน(ง ใหเดน ท(.งว(น ซงเป-นการใช
พ.นฐานความคด ความเชอเดม ๆ ด(งทไดกลาวไวแลว แตส,ดทายก$ย(งไดความคดทวา พระพ,ทธเจาตร(สรก$
ไมมใครมาสอน ทานตร(สรดวยพระองค;เอง ซงก$เกดเป-นความเขาใจ เกดเป-นความคดข.นมาได
สงทส%าค(ญอกประการหนงคอ เรารไดอยางไรวาสงทเรารมากอนน(.นเป-นสงทถกตอง อยางคร(.งหนง
ดร.บ,ญเกยรต ไปบรรยายใหอาจารย;มหาวทยาล(ยแหงหนงฟ#ง เรองการคดบวก พอบรรยายเสร$จทานก$ถาม
ผฟ#งวาเชอเรองคดบวกหรอไม ก$มอาจารย;ทานหนงยกมอบอกวา ไมเชอเรองคดบวกเพราะพสจน;ไมได
ดร.บ,ญเกยรต จงถามยอนกล(บไปวา แลวเขาเคยไปพสจน;มาแลวหรอไมวาโลกกลม เพราะเรองโลกกลมก$
เป-นเพยงแคการทเราเชอขอมลทมคนบอกมา ไมไดไปพสจน;ดวยตนเอง จงเป-นการพดโดยขาดการคด
ขาดการพจารณา
คนเราจงตองฝ7กพจารณาใหบอย ๆ อยาเพยงแตยดขอมลเดม ๆ มเชนน(.นสงใหม ๆ ทไมตรงก(บ
ขอมลเดม เราก$จะเขามาไมได
อยางคนเราท,กคนมป#ญญาญาณ (Intuition) ซงไมใชเรองของขอมล นอกจากน.ข อมลตาง ๆ ใน
โลกน.ไมมอะไรสมบรณ;แบบ ด(งน(.นเวลาเราร(บฟ#งอะไรจากใครมา ก$ใหเราน%ามาพจารณา น%าสงทด ๆ สงท
เป-นประโยชน;ตอต(วเรามาประย,กต;ใช เราตองรจ(ก “แสวงจ,ดรวม สงวนจ,ดตาง”
เวลาเราฟ# ง หรอร( บ สงตาง ๆ มาแลวจะท% า ใหเกดประโยชน; ก( บ เราตลอดไป เราตองเรมดวยการ
ก%าหนดจตวาใครพดอะไรเราจ%าได เรารเรองเขาใจไดหมด เป-นการบอกจตใตส%านกใหชวยฟ#ง แลวเราก$จะ
ฟ#งอะไรเขาใจท(.งหมด
ในเรองการเชอน. ดร.บ,ญ เกยรต จะม Mindset วา อะไรทเชอแลวต( ว เองไมเดอดรอน คนอนไม
เดอดรอน ก$จะเชอไวกอน Mindset น.ท%าใหสามารถเรยนรไดมากกวาคนทไมเชออะไรเลย
การนนทา
การนนทา คอ การพดเรองไมดล(บหล(ง ผอน ไมมใครทจะชอบใหคนอนนนทา แตคนเราท,กคนก$
ไมมใครเลยทไมเคยนนทาคนอน ต(วเราเองม Mindset ทไมชอบใหใครมานนทาเรา แตเรากล(บนนทาคน
อนท(.งว(น เป-นเพราะเราขาดการพจารณา ขาดการใชสตป#ญญา ดงน(.นเราตองเขาใจใหไดวาการนนทาเป-น
เรองธรรมดา อยาไปกล(วการนนทา ใหเราคดเสยวาแมแตพระพ,ทธเจาก$ย(งถกนนทา คดแลวเราจะไดเกด
การพจารณา เกดการปร(บปร,ง Mindset ของเราในเรองการนนทา ตอไปเราจะไดคดวาตราบใดทเราย( ง
ต%าหนคนอนอย หรอนนทาคนอนอย เราก$อยาไปโมโหคนอนทมานนทาเรา
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คHาถามเพJ=อการฝLกคด
ทHาไมคนไทยจงไม<ชอบแสดงความคดเหOน ? นสตชวยก(นแสดงความคดเห$น ด(งน.
● ไมกลาแสดงออก
● กล(วผด
● กล(วเป-นจ,ดสนใจ
● ขาดความม(นใจในต(วเอง
● เกดจากการอบรมข(ดเกลาของผใหญ
● ส,ภาษต “พดไปสองไพเบ.ย นงเสยต%าลงทอง” ท%าใหเกดเป-น Mindset
● โดนส(งสอนใหเชอฟ#งผใหญ การพดแสดงความคดเห$นเป-นเสมอนการกาวราวก(บผใหญ
แลEวเราควรจะปรบปรงพฤตกรรมน@อย<างไร ?
อยางตอนเด$ก ๆ ดร.บ,ญเกยรต กล(วฝร(งมาก เนองจาก
1. ตอนน(.นทานเป-นคนคดลบ ไมม(นใจในต(วเอง คดวาภาษาอ(งกฤษทพดคงจะสฝร(งไมได กล(วเขาจะ
ห(วเราะเยาะเอา
2. บดาของ ดร.บ,ญเกยรต ยกยองฝร(งมาก เพราะทานเรมท%าธ,รกจโดยซ.อของจากฝร(งมาขาย จงเรยก
ฝร(งท,กคนวา “นายหาง”
ท(. ง 2 ขอน. เ ป- น เหต, ท ท% า ให ดร.บ,ญ เกยรต กล( ว ฝร( ง พอพบก( บ ฝร( งจะพดไมออก พดตด ๆ ข( ด ๆ
อาการน.ตองใชเวลาแกหลาย 10 ปS โดยคดวา ฝร=งไม<ไดEเก<งกว<าเราสกเท<าไร เราร6Eภาษาเขา แต<เขา
ไม<ร6Eภาษาเราเลย นอกจากน@นประเทศไทยของเราตอนน@กOยงดกว<าประเทศของฝร=งอกหลาย ๆ
ประเทศ แตถงตอนน.ความกล(วของทานก$ย(งหายไมหมด ย(งมความเกรงฝร(งอย แตทานก$ไมใชวธการทจะ
ไปกาวราวฝร(งเหมอนบางคนทจางฝร(งมาเป-นคนข(บรถ หรอมาเป-นคนเป/ดประต ย(งสามารถใหเกยรตฝร(งได
พอแมเวลาเล.ยงลกก$ตองสราง Mindset ทถกตอง เหมาะสมใหก(บลกดวย ดร.บ,ญเกยรต แนะน%าอย
เสมอใหพอแมคดใหลก “ด เก<ง รวย สจรต สขภาพด” พอพอแมคดอยางน. ก%าหนดอยางน. ถงเป-นการ
คดเองไมไดไปไดบอกลก แตจตใตส% า นกก$ จ ะเหนยวน% า ใหสงเหลาน. เ กดข. น ได และย( ง สงพล( ง ไปย( ง
จตใตส%านกของลกอกดวย
เปTาหมาย “ด เกง รวย ส,จรต ส,ขภาพด” ทต(.งน. เป-นเปTาหมายส,ดทายเราอยากใหลกเป-น บางคนไม
เคยต(.งเปTาหมายใหก(บลกเลย หรอบางคนก$แคต(.งเปTาแควาจะใหลกจบปรญญาตร ปรญญาโท โดยลมคด
ไปวาจบปรญญาแลวลกจะเกง จะรวยหรอไม
การต(.งเปTาหมายน. จะท%าใหเราท%าท,ก ๆ อยาง สอดคลองก(บการท%าใหลกเป-นไปตามเปTาหมายน(.น
ส%า หร(บคนทกล(ว ไมกลาค, ยก(บ ผใหญ หรอแมแตในช(. น เรยนก$จ ะเงยบ ไมกลาซ(ก ถาม เราจะปร( บ
Mindset ของเราเองน.ไดอยางไร ? นสตชวยก(นแสดงความคดเห$น ด(งน.
● เรมต(ง
. แตลกย(งเด$ก ๆ เมอถามลกแลวลกตอบ ก$ใหชนชมลก ลกก$จะกลาพดในโอกาสตอไป
● ยงกล(วก$ยงท%า ฝ7กพดบอย ๆ
● ไมกล(ว เลกกล(ว พดก(บต(วเองบอย ๆ
Mindset ทเรารวาไมด เราอยาปลอยท.งไว ใหเราหาวธการปลดออกไปเสย ต(วอยาง Mindset ทไม
ด ทเราตองปลดออก เชน
● ท%าดไดดมทไหน ท%าช(วไดดมถมไป: ท%าใหเราท%าความดนอยลง
● จะไม Copy ใคร: ท(.ง ๆ ทเรา Copy ก(นตลอดเวลา อยางผหญงทใสกระโปรง ก$เป-นการ Copy ก(น
แลว การ Copy จงไมใชสงทผด แตหลาย ๆ คนก$ม Mindset น. พอถามวา Copy มาจากไหน ก$ไม
กลาบอกวา Copy เขามา
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นสตถามถง Lacoste ทมสนคา Copy ออกมาขายจ%านวนมาก ?
ดร.บ, ญ เกยรต ช. แ จงวา Lacoste มสนคา Copy มากอนทบรษ( ท จะเป- น ต( ว แทนจ% า หนาย ซงการ
Copy เครองหมายการคาเชนน. มกฎหมายทระบ,หามไมใหท%าอยแลว ถงแมจะมกฎหมายหามแตคนก$ย(งท%า
ก(นอย เพราะกฎหมายเองก$ไมสมบรณ;แบบ ดร.บ,ญเกยรต มวธคดในเรองน.วา เขาก$ข าย Copy ไป เราก$
ขายของจรงไป และคดวาของจรงจะไมถกกระทบโดยของ Copy สวนต%ารวจจะจ(บของ Copy ก$จ(บก(นไป
แตจ(บอยางไรก$ไมสมบรณ; เพราะในโลกไมมอะไร Perfect และลกคาของจรงก(บของ Copy ก$เป-นลกคา
คนละกล,ม เราสามารถอยรวมโลกก( น ได เหลาน. ค อการคดบวก หากไมไดคดบวกเชนน. เราคงไมไดท% า
Lacoste มาจนถงบ(ดน.
พอเราคดวาเราจะแยกตลาดของ Copy ก( บ ของจรง เราก$ ต องพถพถ( น ก( บ การท% า สนคาของเรา
Design สนคาใหสวย
● ร(กษาแชมปc ยากกวาการเป-นแชมปc : ท%าใหวงการกฬาของไทยไมกาวหนาไปเทาไร ถงเป-นแชมปcก$
เป-นไดไมนาน เราควรจะคดวาเป-นแชมปcก$งาย ร(กษาแชมปcก$งาย
● ท%าอะไรตามใจคอไทยแท: ท%าใหคนไทยขาดวน(ย เราตองคดวาท%าอะไรมวน(ยคอไทยแท
เรองวน(ยน. แตละประเทศก$จะมความแตกตางก(น อยางคนญป,eนจะมวน(ยดกวาคนไทย ซงก$ไมได
เกยวก(บทร(พยากร เพราะสหร(ฐอเมรกาซงมทร(พยากรมากกวาญป,eนเยอะแยะ แตก$มวน(ยไมเทาญป,eน คน
อเมรก(นขาดวน(ยอยางมาก
เมอ 30 กวาปSทแลว ดร.บ,ญเกยรต เรยนอยทสหร(ฐอเมรกา ก$เห$นและพดก(บต(วเองและอกหลาย ๆ
คนวา สหร(ฐอเมรกาก%าล(งแยลง จะตองตกต%า เป-นการวเคราะห;จากพฤตกรรมของคนอเมรก(น แตเขาเกงใน
การสรางภาพ ปกป/ดไดเกงมาก
Intuition (ปYญญาญาณ)
Intuition ท ดร.บ,ญเกยรต เคยพดถง ดร.บ,ญเกยรต ก$ไมไดอานจากต%ารามา ตอนทเรยนหน(งสอ
ฝร(งก$พดค%าน.เป-นประจ%า แตตอนน(.นก$ไมรวาแปลวาอะไร แตเมอ 20 ปSทแลว ว(นหนงอยด ๆ ทานก$บอกวา
ทานรจ(กค%าน. รวาแปลวาอะไร พอไปเป/ด Dictionary ก$พบวาตรง ก$เป-นเพราะความรในอดตชาตไหลเขา
มา หล(งจากททานมสมาธ และมความคดบวก
Intuition เป-นความร เป-นประสบการณ; ทเราเก$บมาจากหลาย ๆ ชาตภพ บางคนเขาใจได แตบาง
คนก$ไมเขาใจ พอไมเขาใจก$จะไมม Intuition เนองจากการทเขาเป-นคนทเชอขอมล จะเชออะไรก$ตอง
พสจน;
ส%าหร(บคนทจะม Intuition น. เรมแรกเขาจะตองเป-นคนคดบวก คดวาเขาม Intuition อยในต(ว หาก
คดวาตนเองไมมก$จะไมม และป#จจ(ยตอมาก$คอ จะตองไมเป-นคนทเชอแตขอมล
การเรยนร6Eของคน
การมาศกษาระด(บมหาบ(ณฑต ขอใหนสตอยาคดวาพอจบมหาบ(ณฑต เราก$เกงแลว เรารมากกวา
คนอนแลว คดอยางน.จะท%าใหเรายกตนขมคนอน ในการมาเรยนน.เราตองคดวาเรามาเรยนรอะไร และเราได
อะไรกล(บไปบาง และตองคดวาเราย(งเรยนรไดอกมาก กระท(งไมมอาจารย;เราก$เรยนรได แมแตคนทมว,ฒ
ภาวะต%ากวาเรา เราก$เรยนรจากเขาได ไมดถกผอน
ดร.บ,ญเกยรต ไดแบงระด(บของการเรยนรไว 3 ระด(บ คอ
● ร(บร: ร(บฟ#ง ร(บรขอมลขาวสารตาง ๆ รอบต(ว
● เรยนร: น%าขอมลทได มาท%าความเขาใจ มาพจารณา สร,ปวาอ(นไหนม-ไมมประโยชน;
● ร(บเรยนร: น%าสงทพจารณาแลววามประโยชน; มาประย,กต;ใช และเก$บไวในจตใจเพอเป-นหล(กคดตอ
ไป
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ส%าหร(บการท%าใหสงทเราร(บเรยนรอยก(บเราตลอดไป เราตองเปลยนใหสงทร(บเรยนรน.เป-นหล(กคด
ด(งเชนต(วอยางในหน(งสอ “หล(กคดและปร(ชญาการท%างาน บ,ญเกยรต โชคว(ฒนา” ก$เป-นหล(กคดท ดร.บ,ญ
เกยรต น%าใชในชวตการท%างาน และชวตสวนต(ว
หล(กคดน. คลายก(บ Mindset โดย Mindset จะเป-นประโยคส(.น ๆ มท(.งทดและไมด สวนหล(กคดจะ
เป-นสงทด เป-นเรองบวกเทาน(.น ดงน(.นความรทด ๆ เราตองปร(บเปลยนใหเป-น Mindset ทด หรอก$คอหล(ก
คดน(นเอง
กลยทธ!ในการประกอบธรกจ
ต(. งแตกอนวกฤตการณ; ดร.บ,ญ เกยรต ไดต(.ง Corporate Strategy (กลย, ทธ;ข ององค; ก ร) ส%า หร( บ
โรงงานทผลตในเครอฯ ททานดแลวา เราจะไมท%า Export เกน 50% เพราะ Export มข.นมลง หากเราม,ง
แต Export แลวไมสนใจ order ภายในประเทศ เมอ Export ลง หรอตางประเทศทเคยส(งซ.อจากเราห(นไป
ส(งซ.อจากทอน เราก$อาจจะตองป/ดกจการได เหมอนก(บ บรษ(ท ไทยศลปcอาคเนย; อมพอร;ต เอ$กซ;พอร;ต
จ%าก(ด ทฝากชวตท(ง. หมดไวก(บ Nike ก(บ Adidas พอเขาเลกส(งซ.อก$ถงก(บตองป/ดโรงงานเลย
Corporate Strategy น. ไมไดหมายความวาถา Export เกน 50% ก$ใหเราไปยกเลกการส(งซ.อเพอ
ใหเหลอ 50% แตหมายความวา ถา Export เพมข. น เราก$ ต องท% า ตลาดภายในประเทศเพมข. น ใหคง
อ( ตราสวนเป- น 50% : 50% เหมอนเดม การทเราตองไปท%า ตลาดภายในประเทศเพมน. จะท%า ใหเราได
ฝ7กฝนท(.งในดานการบรหารคน พน(กงานขาย การตลาด สนคา รานคา ไมเหมอนก(บการ Export ทไดร(บ
order มาก$ผลตไปตามน(.น บางคนจงชอบแตจะท%า Export เพราะงายกวามาก
ตอนวกฤตการณ;คาเงนบาทออนต(ว เดม 40 บาท/เหรยญ แลวก$ข.นเป-น 55 บาท/เหรยญ ซงก$มคน
ออกมาบอกวาจะข.นไปถง 75 บาท/เหรยญ การท%านายอยางน.ใคร ๆ ก$ท%าได แค plot กราฟแลวลากเสน
เสนไปต(ดทคาไหน ก$เอาคาน(.นมาบอก แคเด$กน(กเรยนมาท%าก$ท%าไดแลว แตส%าหร(บคนทคดลบ พอฟ#งก$จะ
กล(วโดยไมไดใชความคดใด ๆ มาประกอบ และเชอไปตามน(.น
มอยคร(.งหนง กอนปS 2540 ก$มวกฤตการณ;เกดข.น น(กเศรษฐศาสตร;บางคนก$ท%านายวาเศรษฐกจจะ
ตองแย แลวจะซมนาน แตหล(งจากน(. น 6 เดอน เศรษฐกจกล(บพ,งข.น กล(บมาดใหม น( กเศรษฐศาสตร;ท
วเคราะห; ว าจะซมนานท(. ง หลายน. วเคราะห; โ ดยไมไดใช ป# ญ ญาญาณ ใชเพยงแตขอมล ใชสถตเป- น
บรรท(ดฐาน
นสตถามถงเรองตลาดห,นในป#จจ,บน
( ?
ดร.บ,ญเกยรต เห$นวา มคนสวนหนงทมาเลนห,น เป-นการเลนเพอการพน(น มการสรางภาพ มการป#vน
ห,น แมแตการเงน ดอกเบ.ย การซ.อเงน ก$เป-นการพน(นท(.งน(.น ราคาน.%าม(นทข.นลงก$เกดจากการพน(น คนท
เกง ๆ ป#น
v ใหข.นเขาก$ก%าไร ป#น
v ใหลงเขาก$ก%าไร พวกแมลงเมาก$ขาดท,นไป สวนต(วของ ดร .บ,ญเกยรต จงไม
เลนห,น ไมเก$งก%าไรอะไรท(.งส.น
ตอนคาเงนบาทข. น ดร.บ,ญ เกยรต ก$ แ นะน% า ผบรหาร สมม, ต ใหฟ# ง วาตอนน. ค าเงนเป- น 40 บาท/
เหรยญ แตเวลาเราขายของ ใหเราค%านวณโดยใชคาเงนท 35 บาท/เหรยญ คนทคดลบก$จะกล(ววา ขนาด
คดท 40 บาท/เหรยญ เขาย(ง จะไมเอาเลย คดท 35 บาท/เหรยญ แลวใครจะเอา แต ดร.บ,ญเกยรต ก$
แนะน%าใหค%านวณท 35 บาท/เหรยญ และทส%าค(ญคอตองไปค,ยก(บฝร(ง หรอญป,eน แบบยกแมน.%าท(.ง 5 จน
เขาเชอวาเขาตองซ.อจากเราไปในราคาน. ซงผบรหารทไดร(บค%าแนะน%าก$เชอฟ#ง ดร.บ,ญเกยรต ไปค,ย แลว
ก$ขายได ถงตอนน(.นจะมวกฤตการณ;แตเราก$ขายไดและมก%าไร
สมม,ตอกบรษ(ทหนง คดลบ ชวงทเงนบาท 40 ตอเหรยญ และไดฟ# งมาวาจะข.น ไปถง 75 บาท/
เหรยญ จงคดวาแค 40 บาท/เหรยญ ฝร(งย(งไมซ.อเลย ฝร(งคงจะตองตอรองใหลดราคาอก แลวก$ รบไป
ประก(นเงนไวท 45 บาท/เหรยญ เผอคาเงนออนไปเกน 45 บาท/เหรยญ จะไดโชคด ไมตองใชอ(ตราทเกน
45 บาท/เหรยญ แตเงนบาทลงมาเป-น 35 บาท/เหรยญ จงขาดท,นยอยย(บ เพราะความคดลบ เพราะความ
ไมเชอวาต(วเองเจรจาได
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การเจรจาต<อรอง (!Negotiation)
คนทเชอขอมลจนเกนเหต, จะเจรจาตอรองไมเป-น เชน สนคาของเราราคา 120 บาท เขาบอกวา
อยากจะซ.อในราคา 100 บาท เราก$เชอวาเขาอยากจะซ.อในราคา 100 บาท คดแตวาถาอยากจะขายได
ตองขายในราคา 100 บาท ซงคนสวนใหญเป-นก(นแบบน. ถงเราบอกเขาไปวาไมได หากเราขาย 100 บาท
เราจะขาดท,น แตเขาก$ คงบอกกล( บ มาวาถาย( ง ขาย 120 บาท เขาก$ จะไมส( งเรา เราก$ ไ ดแตกล( บ มาบอก
ห(วหนาวา เขาบอกวาถาไมขาย 100 บาท เขาจะไมส(ง เป-นการบอกขอมลก(นไปมา แลวส,ดทายก$ขอพบก(น
ทครงทาง ซงแบบน.ไมใชการเจรจาตอรอง
ปรกตเวลาคนเราไปซ.อของก$ อ ยากจะไดของทลดราคา คนทเรยนมาสง ๆ จะบอกตรงก(น วา ถา
อยากไดของราคาถกก$ ต องซ. อ จ% า นวนเยอะ ๆ สมม, ต ซ. อ 10,000 ช. น ราคาช. น ละ 10 บาท แตหากซ. อ
30,000 ช.น จะไดราคาช.นละ 9 บาท จรง ๆ คนขายอาจขายช.นละ 9 บาทไดต(.งแต 10,000 ช.นแลว แตวธ
น.ท%าใหเขาได order เพม คนทคดถงเรอง Volume Discount เฉย ๆ แบบน. ย(งเจรจาตอรองไมเป-น แบบน.
แคเป-นการ offer ก(นไป offer ก(นมา
การเจรจาตอรอง ตองมการพจารณาวา เราควรจะไดราคาเทาไร ม(นนาจะไดราคาเทาไร คนอนซ.อ
ไดในราคา 10 บาท เราซ.อต%ากวาน(.นไดหรอไม ใหเราคดแบบ Zero base คอการต(.งค%าถามแลวหาค%าตอบ
หาเราคดวาเราควรจะไดท 8 บาท เราตองคดวาทเราควรจะได 8 บาทเพราะอะไร หล(งจากน.เราก$ตองเรม
หาขอมล ดวาคนทจะขายของเราเขาซ.อมาเทาไร มตนท,นการผลตเทาไร นาจะก%าไรอยเทาไร ขอมลเหลา
น.ขอเขา เขาก$คงไมให หรอไมก$อาจจะใหขอมลลวงหลอกเรามา วธการหาขอมลเหลาน. เชน สนคาเป-น
ขาว เราก$ตองดวาตอนน.ขาวราคาเทาไร ในตลาดเขาขายก(นราคาเทาไร คแขงของเขาขายเทาไร ดไปถง
ค,ณภาพของขาว ฯลฯ แลวประเมนวาเขาขายจะก%าไรเทาไร สมม,ตเราหาขอมลจนทราบแลววาท 10 บาท
เขาก%าไรถง 4 บาท ถาเราขอเขาท 8 บาท เขาก$ย(งก%าไรอย 2 บาท ขบวนการในการเจรจาตอรองก$จะตาม
มา โดยใชจตวทยาท(.งหลายท(.งปวง โดยนสตชวยก(นเสนอความคดเห$น เชน
● บอกเขาวาผขายรายอนใหราคาต%ากวาน. (ค%าพดน.สามารถไปกระต,นจตใจของเขาได ถงแมอาจจะ
ไมจรงก$ตาม)
● หากเขามคแขง ถงของของคแขงไมไดเหมาะก(บ เราเลย เชน เป-นคนละ Spec. เราก$ย(ง อางราคา
ของคแขงทต% า กวาเขาได โดยอางวาถงจะเป- น คนละ Spec. แตเราก$ ใ ชได (ค% า พดอยางน. ก$ ไ ป
กระต,นจตใจเขาไดเชนก(น)
● บอกเขาวาถงคนอนจะเทาก( น หรอถกกวา แตเราอยากจะซ. อ ก( บ เขาเพราะค, ย ก( น แลวถกคอ ฯลฯ
เป-นการใชมน,ษยส(มพ(นธ; การเจรจาตอรองจงย(งตองใชวธ Face to Face อย
○ เวลาไปหาเขาก$ตองอยาลมขนม นม เนย
○ ตองไปเจอหนาเขาบอย ๆ
● ท% า ใหเขาสงสารเรา เชน ถาไมไดในราคาน. เราจะอยไมได เราจะขาดท, น สามารถใชความเป- น ผ
หญงชวยใหเขาสงสารได
● ใชความเป-นเพอน
● แสดงใหเขาเห$นวาเราไมสนใจ ใชเวลาชวยเรา แตการท%าเชนน.ตองเตรยมแผน การใชเวลาน.บางท
เราตองเจรจาไปเรอย ๆ เจรจาแบบไมยอมสร,ปส(กท พอใกลเวลาทเขามธ,ระ เขาก$จะยอมตกลง
● ใชเงอนไขทเขาปฏเสธไมได เชน คร(.งหนงเราได Licence สนคาจากตางประเทศ เขาอยากใหเรา
ใชช.นสวนจากตางประเทศ ซงแพงกวาช.นสวนในประเทศทเราใชอยมาก โดยเขาใหเหต,ผลนาน(บ
ประการ เพอเขาเองจะไดกนห(วคว ส,ดทาย ดร.บ,ญเกยรต จงใชค%าวา “รจ(ก Global Sourcing หรอ
ไม” จงป/ดประเด$นลงไดโดยเขายอมใหใชช.นสวนภายในประเทศของเราตอไป เพราะนโยบายของ
เขาเองสน(บสน,น Global Sourcing แลวเขาจะมาปฏเสธเรองน.ไดอยางไร คร(ง. น(.น ดร.บ,ญเกยรต ย(ง
ไดบอกเขาอกดวยวา ถาทตางประเทศมราคาแพงสามารถมาส(งช.นสวนน.จากเราไปก$ได
การคดหาวธเจรจาตอรองเหลาน. เป-นการคดแบบ Strategic Thinking (การคดเชงกลย,ทธ;)
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กลยทธ! (Strategy)
คนเราจะมกลย,ทธ;ไดเมอ เรามคแขง และมความตองการทจะชนะคแขง และในการเจรจาตอรอง
เราตองชนะโดยไมไปเบยดบ(งใคร ไดในสงทเราพงไดเทาน(.น
กลยทธ!ของ ดร.เทยม โชควฒนา
● อยากใหลกนองเป-นเจาของบรษ(ท
○ เป-นการสราง Loyalty
○ แสดงถงการทเราร(กเขา
หากเราถอห,นในบรษ(ทมากเกนไป จะท%าใหมการบรหารแบบครอบคร(ว เงนท,กบาทจะเป-นเงนของ
เรา ไมไดบรหารในรปแบบบรษ(ททแทจรง การถอห,นนอยจะท%าใหบรหารแบบ Professional ซงจะเป-นการ
ดตอสวนรวม เป-นการคดถงคนอนเป-นหล(ก และกลย,ทธ;ทถอห,นไมมากน. หากตองการมรายไดมาก ก$จะ
ตองขายสนคาใหไดเยอะ ๆ ท%าใหมก%าไรเยอะ ๆ ตองขยายบรษ(ทใหเจรญเตบโต ซงก$เป-นผลดตอคนท(.ง
องค;กร
บรษ(ทหนงในเครอสหพ(ฒน; ทท%าตามกลย,ทธ;น. และเตบโตจนเป-นบรษ(ททใหญโต คอ บรษ(ท เบท
เตอร;เวย; (ประเทศไทย) จ%าก(ด จ(ดจ%าหนายสนคา Mistine ค,ณอมรเทพ ดโรจนวงศ; ไดมารวมห,นก(บเครอ
สหพ(ฒน; โดยทานถอห,นเพยง 35% โดยค,ณอมรเทพ เป-นคนทคดบวกมาก จนเป-น Icon ของการคดบวก
ของ ดร.บ,ญเกยรต พอคดบวกก$เกดความคดสรางสรร ม Idea มากมาย ทานเป-นคนม,งก%าไรมาก จงท%าให
บรษ(ทเจรญเตบโตอยางมากมาย ถงแมในป#จจ,บ(นทานจะเสยชวตไปแลวก$ตาม
ในเรองการม,งก%าไรน. หากคนทคดลบ แตม,งก%าไร ก$ย(งชวยไดเยอะทเดยว ดกวาท(.งคดลบและไมม,ง
ก%าไรเลย
●

ไมอยากใหลกรวย
○ เพราะรวยแลวจะท%าใหข.เกยจท%างาน
ดร.เทยม จะเนนใหลก ๆ ร(บผดชอบตอพน(กงาน ตอผถอห,น ตอประเทศชาต โดยใชหล(ก
● ขย(นอดทน
● คบคนด
● ไมสรางศ(ตร
● ร(กษาเครดต
● ไมเอาเปรยบผอน
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