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หล�กส6ตรบร�หารธ�รก�จมหาบ�ณฑ�ต สาขาว�ชาการประกอบการ ร�<นท�= 3 มหาว�ทยาล�ยบ6รพา
คร�@งท�= 7  ว�นเสาร!ท�= 4 ต�ลาคม 2551  เวลา 9.00 – 16.00 น.

การเร�ยนร6Eส�=งใหม< ๆ
ถ�าเราต�องการจะเร�ยนร��ส��งใหม� ๆ เราจะต�องไม�ย�ดข�อม�ลเด�ม หร�อส��งท��เคยเร�ยนร��มาก�อน คนท��ย�ด

ข�อม�ลเด�มเวลาฟ#งอะไรก$จะน%ามาเปร�ยบเท�ยบก(บข�อม�ลเด�มว�าตรงก(นหร�อไม� ถ�าไม�ตรงก$จะไม�เช��อ ไม�ฟ#ง 
เก�ดอาการต�อต�าน ท%าให�ไม�เก�ดความร��ใหม� ๆ  ซ��งคนในป#จจ,บ(นก$เป-นอย�างน�.ก(นมาก

ส%าหร(บคนท��เป/ดกว�าง ไม�ย�ดต�ดก(บข�อม�ลเด�ม ฟ#งอะไรใหม� ๆ ก$จะน%ามาพ�จารณา ซ��งบางอบ�างก$ตรง
ก(บความค�ดของเรา บางอย�างก$ไม�ตรง ในส�วนท��ไม�ตรงเราก$น%ามาพ�จารณา ท%าความเข�าใจ ด�ว�าม�ความร��
ไหน ท��เราสามารถน%ามาปร(บใช�ได�

ตอนท�� ดร.บ,ญเก�ยรต� ไปน(�งว�ป#สสนากรรมฐาน ก$ได�ส��งต�าง ๆ กล(บมา เช�น เป-นการแก�กรรม เป-นการ
ฝ7กให�เราอดทน ม�สต� ม�สมาธ� ได�ความค�ด ความเข�าใจในการด�แลสต�ของต(วเราเอง  ในคร(.งน(.น ผ��บร�หาร
เคร�อสหพ(ฒน;ท�านหน��ง ต(.งข�อส(งเกตว�าท%าไมจ�งไม�ม�พระเทศน;สอนเลย ให�น(�ง ให�เด�น ท(.งว(น ซ��งเป-นการใช�
พ�.นฐานความค�ด ความเช��อเด�ม ๆ ด(งท��ได�กล�าวไว�แล�ว แต�ส,ดท�ายก$ย(งได�ความค�ดท��ว�า พระพ,ทธเจ�าตร(สร��ก$
ไม�ม�ใครมาสอน ท�านตร(สร��ด�วยพระองค;เอง ซ��งก$เก�ดเป-นความเข�าใจ เก�ดเป-นความค�ดข�.นมาได�

ส��งท��ส%าค(ญอ�กประการหน��งค�อ เราร��ได�อย�างไรว�าส��งท��เราร��มาก�อนน(.นเป-นส��งท��ถ�กต�อง อย�างคร(.งหน��ง 
ดร.บ,ญเก�ยรต� ไปบรรยายให�อาจารย;มหาว�ทยาล(ยแห�งหน��งฟ#ง เร��องการค�ดบวก พอบรรยายเสร$จท�านก$ถาม
ผ��ฟ#งว�าเช��อเร��องค�ดบวกหร�อไม� ก$ม�อาจารย;ท�านหน��งยกม�อบอกว�า ไม�เช��อเร��องค�ดบวกเพราะพ�ส�จน;ไม�ได� 
ดร.บ,ญเก�ยรต� จ�งถามย�อนกล(บไปว�า แล�วเขาเคยไปพ�ส�จน;มาแล�วหร�อไม�ว�าโลกกลม เพราะเร��องโลกกลมก$
เป-นเพ�ยงแค�การท��เราเช��อข�อม�ลท��ม�คนบอกมา ไม�ได�ไปพ�ส�จน;ด�วยตนเอง จ�งเป-นการพ�ดโดยขาดการค�ด 
ขาดการพ�จารณา

คนเราจ�งต�องฝ7กพ�จารณาให�บ�อย ๆ อย�าเพ�ยงแต�ย�ดข�อม�ลเด�ม ๆ  ม�เช�นน(.นส��งใหม� ๆ ท��ไม�ตรงก(บ
ข�อม�ลเด�ม เราก$จะเข�ามาไม�ได�

อย�างคนเราท,กคนม�ป#ญญาญาณ (Intuition) ซ��งไม�ใช�เร��องของข�อม�ล นอกจากน�.ข�อม�ลต�าง ๆ ใน
โลกน�.ไม�ม�อะไรสมบ�รณ;แบบ ด(งน(.นเวลาเราร(บฟ#งอะไรจากใครมา ก$ให�เราน%ามาพ�จารณา น%าส��งท��ด� ๆ ส��งท��
เป-นประโยชน;ต�อต(วเรามาประย,กต;ใช� เราต�องร��จ(ก “แสวงจ,ดร�วม สงวนจ,ดต�าง”

เวลาเราฟ#งหร�อร(บส��งต�าง ๆ มาแล�วจะท%าให�เก�ดประโยชน;ก(บเราตลอดไป เราต�องเร��มด�วยการ
ก%าหนดจ�ตว�าใครพ�ดอะไรเราจ%าได� เราร��เร��องเข�าใจได�หมด เป-นการบอกจ�ตใต�ส%าน�กให�ช�วยฟ#ง แล�วเราก$จะ
ฟ#งอะไรเข�าใจท(.งหมด

ในเร��องการเช��อน�. ดร.บ,ญเก�ยรต� จะม� Mindset ว�า อะไรท��เช��อแล�วต(วเองไม�เด�อดร�อน คนอ��นไม�
เด�อดร�อน ก$จะเช��อไว�ก�อน Mindset น�.ท%าให�สามารถเร�ยนร��ได�มากกว�าคนท��ไม�เช��ออะไรเลย

การน�นทา
การน�นทา ค�อ การพ�ดเร��องไม�ด�ล(บหล(งผ��อ��น ไม�ม�ใครท��จะชอบให�คนอ��นน�นทา แต�คนเราท,กคนก$

ไม�ม�ใครเลยท��ไม�เคยน�นทาคนอ��น ต(วเราเองม� Mindset ท��ไม�ชอบให�ใครมาน�นทาเรา แต�เรากล(บน�นทาคน
อ��นท(.งว(น เป-นเพราะเราขาดการพ�จารณา ขาดการใช�สต�ป#ญญา ด�งน(.นเราต�องเข�าใจให�ได�ว�าการน�นทาเป-น
เร��องธรรมดา อย�าไปกล(วการน�นทา ให�เราค�ดเส�ยว�าแม�แต�พระพ,ทธเจ�าก$ย(งถ�กน�นทา ค�ดแล�วเราจะได�เก�ด
การพ�จารณา เก�ดการปร(บปร,ง Mindset ของเราในเร��องการน�นทา ต�อไปเราจะได�ค�ดว�าตราบใดท��เราย(ง
ต%าหน�คนอ��นอย�� หร�อน�นทาคนอ��นอย�� เราก$อย�าไปโมโหคนอ��นท��มาน�นทาเรา

- 1 -



คHาถามเพJ=อการฝLกค�ด
ทHาไมคนไทยจ�งไม<ชอบแสดงความค�ดเหOน ?  น�ส�ตช�วยก(นแสดงความค�ดเห$น ด(งน�.

● ไม�กล�าแสดงออก
● กล(วผ�ด
● กล(วเป-นจ,ดสนใจ
● ขาดความม(�นใจในต(วเอง
● เก�ดจากการอบรมข(ดเกลาของผ��ใหญ�
● ส,ภาษ�ต “พ�ดไปสองไพเบ�.ย น��งเส�ยต%าล�งทอง” ท%าให�เก�ดเป-น Mindset
● โดนส(�งสอนให�เช��อฟ#งผ��ใหญ� การพ�ดแสดงความค�ดเห$นเป-นเสม�อนการก�าวร�าวก(บผ��ใหญ�

แลEวเราควรจะปร�บปร�งพฤต�กรรมน�@อย<างไร ?
อย�างตอนเด$ก ๆ ดร.บ,ญเก�ยรต� กล(วฝร(�งมาก เน��องจาก

1. ตอนน(.นท�านเป-นคนค�ดลบ ไม�ม(�นใจในต(วเอง ค�ดว�าภาษาอ(งกฤษท��พ�ดคงจะส��ฝร(�งไม�ได� กล(วเขาจะ
ห(วเราะเยาะเอา

2. บ�ดาของ ดร.บ,ญเก�ยรต� ยกย�องฝร(�งมาก เพราะท�านเร��มท%าธ,รก�จโดยซ�.อของจากฝร(�งมาขาย จ�งเร�ยก
ฝร(�งท,กคนว�า “นายห�าง”
ท(.ง 2 ข�อน�.เป-นเหต,ท��ท%าให� ดร.บ,ญเก�ยรต� กล(วฝร(�ง พอพบก(บฝร(�งจะพ�ดไม�ออก พ�ดต�ด ๆ ข(ด ๆ 

อาการน�.ต�องใช�เวลาแก�หลาย 10 ปS โดยค�ดว�า ฝร�=งไม<ไดEเก<งกว<าเราส�กเท<าไร เราร6Eภาษาเขา แต<เขา
ไม<ร6Eภาษาเราเลย นอกจากน�@นประเทศไทยของเราตอนน�@กOย�งด�กว<าประเทศของฝร�=งอ�กหลาย ๆ 
ประเทศ แต�ถ�งตอนน�.ความกล(วของท�านก$ย(งหายไม�หมด ย(งม�ความเกรงฝร(�งอย�� แต�ท�านก$ไม�ใช�ว�ธ�การท��จะ
ไปก�าวร�าวฝร(�งเหม�อนบางคนท��จ�างฝร(�งมาเป-นคนข(บรถ หร�อมาเป-นคนเป/ดประต� ย(งสามารถให�เก�ยรต�ฝร(�งได�

พ�อแม�เวลาเล�.ยงล�กก$ต�องสร�าง Mindset ท��ถ�กต�อง เหมาะสมให�ก(บล�กด�วย ดร.บ,ญเก�ยรต� แนะน%าอย��
เสมอให�พ�อแม�ค�ดให�ล�ก “ด� เก<ง รวย ส�จร�ต ส�ขภาพด�” พอพ�อแม�ค�ดอย�างน�. ก%าหนดอย�างน�. ถ�งเป-นการ
ค�ดเองไม�ได�ไปได�บอกล�ก แต�จ�ตใต�ส%าน�กก$จะเหน��ยวน%าให�ส��งเหล�าน�.เก�ดข�.นได� และย(งส�งพล(งไปย(ง
จ�ตใต�ส%าน�กของล�กอ�กด�วย

เปTาหมาย “ด� เก�ง รวย ส,จร�ต ส,ขภาพด�” ท��ต(.งน�. เป-นเปTาหมายส,ดท�ายเราอยากให�ล�กเป-น บางคนไม�
เคยต(.งเปTาหมายให�ก(บล�กเลย หร�อบางคนก$แค�ต(.งเปTาแค�ว�าจะให�ล�กจบปร�ญญาตร� ปร�ญญาโท โดยล�มค�ด
ไปว�าจบปร�ญญาแล�วล�กจะเก�ง จะรวยหร�อไม�

การต(.งเปTาหมายน�. จะท%าให�เราท%าท,ก ๆ อย�าง สอดคล�องก(บการท%าให�ล�กเป-นไปตามเปTาหมายน(.น
ส%าหร(บคนท��กล(วไม�กล�าค,ยก(บผ��ใหญ� หร�อแม�แต�ในช(.นเร�ยนก$จะเง�ยบ ไม�กล�าซ(กถาม เราจะปร(บ 

Mindset ของเราเองน�.ได�อย�างไร ?  น�ส�ตช�วยก(นแสดงความค�ดเห$น ด(งน�.
● เร��มต(.งแต�ล�กย(งเด$ก ๆ เม��อถามล�กแล�วล�กตอบ ก$ให�ช��นชมล�ก ล�กก$จะกล�าพ�ดในโอกาสต�อไป
● ย��งกล(วก$ย��งท%า ฝ7กพ�ดบ�อย ๆ
● ไม�กล(ว เล�กกล(ว พ�ดก(บต(วเองบ�อย ๆ

Mindset ท��เราร��ว�าไม�ด� เราอย�าปล�อยท�.งไว� ให�เราหาว�ธ�การปลดออกไปเส�ย ต(วอย�าง Mindset ท��ไม�
ด� ท��เราต�องปลดออก เช�น

● ท%าด�ได�ด�ม�ท��ไหน ท%าช(�วได�ด�ม�ถมไป: ท%าให�เราท%าความด�น�อยลง
● จะไม� Copy ใคร: ท(.ง ๆ ท��เรา Copy ก(นตลอดเวลา อย�างผ��หญ�งท��ใส�กระโปรง ก$เป-นการ Copy ก(น

แล�ว การ Copy จ�งไม�ใช�ส��งท��ผ�ด แต�หลาย ๆ คนก$ม� Mindset น�. พอถามว�า Copy มาจากไหน ก$ไม�
กล�าบอกว�า Copy เขามา
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น�ส�ตถามถ�ง Lacoste ท��ม�ส�นค�า Copy ออกมาขายจ%านวนมาก ?
ดร.บ,ญเก�ยรต� ช�.แจงว�า Lacoste ม�ส�นค�า Copy มาก�อนท��บร�ษ(ทจะเป-นต(วแทนจ%าหน�าย ซ��งการ 

Copy เคร��องหมายการค�าเช�นน�. ม�กฎหมายท��ระบ,ห�ามไม�ให�ท%าอย��แล�ว ถ�งแม�จะม�กฎหมายห�ามแต�คนก$ย(งท%า
ก(นอย�� เพราะกฎหมายเองก$ไม�สมบ�รณ;แบบ ดร.บ,ญเก�ยรต� ม�ว�ธ�ค�ดในเร��องน�.ว�า เขาก$ขาย Copy ไป เราก$
ขายของจร�งไป และค�ดว�าของจร�งจะไม�ถ�กกระทบโดยของ Copy ส�วนต%ารวจจะจ(บของ Copy ก$จ(บก(นไป 
แต�จ(บอย�างไรก$ไม�สมบ�รณ; เพราะในโลกไม�ม�อะไร Perfect และล�กค�าของจร�งก(บของ Copy ก$เป-นล�กค�า
คนละกล,�ม เราสามารถอย��ร�วมโลกก(นได� เหล�าน�.ค�อการค�ดบวก หากไม�ได�ค�ดบวกเช�นน�.เราคงไม�ได�ท%า 
Lacoste มาจนถ�งบ(ดน�.

พอเราค�ดว�าเราจะแยกตลาดของ Copy ก(บของจร�ง เราก$ต�องพ�ถ�พ�ถ(นก(บการท%าส�นค�าของเรา 
Design ส�นค�าให�สวย

● ร(กษาแชมปc ยากกว�าการเป-นแชมปc: ท%าให�วงการก�ฬาของไทยไม�ก�าวหน�าไปเท�าไร ถ�งเป-นแชมปcก$
เป-นได�ไม�นาน เราควรจะค�ดว�าเป-นแชมปcก$ง�าย ร(กษาแชมปcก$ง�าย

● ท%าอะไรตามใจค�อไทยแท�: ท%าให�คนไทยขาดว�น(ย เราต�องค�ดว�าท%าอะไรม�ว�น(ยค�อไทยแท�
เร��องว�น(ยน�. แต�ละประเทศก$จะม�ความแตกต�างก(น อย�างคนญ��ป,eนจะม�ว�น(ยด�กว�าคนไทย ซ��งก$ไม�ได�

เก��ยวก(บทร(พยากร เพราะสหร(ฐอเมร�กาซ��งม�ทร(พยากรมากกว�าญ��ป,eนเยอะแยะ แต�ก$ม�ว�น(ยไม�เท�าญ��ป,eน คน
อเมร�ก(นขาดว�น(ยอย�างมาก

เม��อ 30 กว�าปSท��แล�ว ดร.บ,ญเก�ยรต� เร�ยนอย��ท��สหร(ฐอเมร�กา ก$เห$นและพ�ดก(บต(วเองและอ�กหลาย ๆ 
คนว�า สหร(ฐอเมร�กาก%าล(งแย�ลง จะต�องตกต�%า เป-นการว�เคราะห;จากพฤต�กรรมของคนอเมร�ก(น แต�เขาเก�งใน
การสร�างภาพ ปกป/ดได�เก�งมาก

Intuition (ปYญญาญาณ)
Intuition ท�� ดร.บ,ญเก�ยรต� เคยพ�ดถ�ง ดร.บ,ญเก�ยรต� ก$ไม�ได�อ�านจากต%ารามา ตอนท��เร�ยนหน(งส�อ 

ฝร(�งก$พ�ดค%าน�.เป-นประจ%า แต�ตอนน(.นก$ไม�ร��ว�าแปลว�าอะไร แต�เม��อ 20 ปSท��แล�ว ว(นหน��งอย��ด� ๆ ท�านก$บอกว�า
ท�านร��จ(กค%าน�. ร��ว�าแปลว�าอะไร พอไปเป/ด Dictionary ก$พบว�าตรง ก$เป-นเพราะความร��ในอด�ตชาต�ไหลเข�า
มา หล(งจากท��ท�านม�สมาธ� และม�ความค�ดบวก

Intuition เป-นความร�� เป-นประสบการณ; ท��เราเก$บมาจากหลาย ๆ ชาต�ภพ บางคนเข�าใจได� แต�บาง
คนก$ไม�เข�าใจ พอไม�เข�าใจก$จะไม�ม� Intuition เน��องจากการท��เขาเป-นคนท��เช��อข�อม�ล จะเช��ออะไรก$ต�อง
พ�ส�จน;

ส%าหร(บคนท��จะม� Intuition น�. เร��มแรกเขาจะต�องเป-นคนค�ดบวก ค�ดว�าเขาม� Intuition อย��ในต(ว หาก
ค�ดว�าตนเองไม�ม�ก$จะไม�ม� และป#จจ(ยต�อมาก$ค�อ จะต�องไม�เป-นคนท��เช��อแต�ข�อม�ล

การเร�ยนร6Eของคน
การมาศ�กษาระด(บมหาบ(ณฑ�ต ขอให�น�ส�ตอย�าค�ดว�าพอจบมหาบ(ณฑ�ต เราก$เก�งแล�ว เราร��มากกว�า

คนอ��นแล�ว ค�ดอย�างน�.จะท%าให�เรายกตนข�มคนอ��น ในการมาเร�ยนน�.เราต�องค�ดว�าเรามาเร�ยนร��อะไร และเราได�
อะไรกล(บไปบ�าง และต�องค�ดว�าเราย(งเร�ยนร��ได�อ�กมาก กระท(�งไม�ม�อาจารย;เราก$เร�ยนร��ได� แม�แต�คนท��ม�ว,ฒ�
ภาวะต�%ากว�าเรา เราก$เร�ยนร��จากเขาได� ไม�ด�ถ�กผ��อ��น

ดร.บ,ญเก�ยรต� ได�แบ�งระด(บของการเร�ยนร��ไว� 3 ระด(บ ค�อ
● ร(บร��: ร(บฟ#ง ร(บร��ข�อม�ลข�าวสารต�าง ๆ รอบต(ว
● เร�ยนร��: น%าข�อม�ลท��ได� มาท%าความเข�าใจ มาพ�จารณา สร,ปว�าอ(นไหนม�-ไม�ม�ประโยชน;
● ร(บเร�ยนร��: น%าส��งท��พ�จารณาแล�วว�าม�ประโยชน; มาประย,กต;ใช� และเก$บไว�ในจ�ตใจเพ��อเป-นหล(กค�ดต�อ

ไป
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ส%าหร(บการท%าให�ส��งท��เราร(บเร�ยนร��อย��ก(บเราตลอดไป เราต�องเปล��ยนให�ส��งท��ร(บเร�ยนร��น�.เป-นหล(กค�ด 
ด(งเช�นต(วอย�างในหน(งส�อ “หล(กค�ดและปร(ชญาการท%างาน บ,ญเก�ยรต� โชคว(ฒนา” ก$เป-นหล(กค�ดท�� ดร.บ,ญ
เก�ยรต� น%าใช�ในช�ว�ตการท%างาน และช�ว�ตส�วนต(ว

หล(กค�ดน�. คล�ายก(บ Mindset โดย Mindset จะเป-นประโยคส(.น ๆ ม�ท(.งท��ด�และไม�ด� ส�วนหล(กค�ดจะ
เป-นส��งท��ด� เป-นเร��องบวกเท�าน(.น ด�งน(.นความร��ท��ด� ๆ เราต�องปร(บเปล��ยนให�เป-น Mindset ท��ด� หร�อก$ค�อหล(ก
ค�ดน(�นเอง

กลย�ทธ!ในการประกอบธ�รก�จ
ต(.งแต�ก�อนว�กฤต�การณ; ดร.บ,ญเก�ยรต� ได�ต(.ง Corporate Strategy (กลย,ทธ;ขององค;กร) ส%าหร(บ

โรงงานท��ผล�ตในเคร�อฯ ท��ท�านด�แลว�า เราจะไม�ท%า Export เก�น 50% เพราะ Export ม�ข�.นม�ลง หากเราม,�ง
แต� Export แล�วไม�สนใจ order ภายในประเทศ เม��อ Export ลง หร�อต�างประเทศท��เคยส(�งซ�.อจากเราห(นไป
ส(�งซ�.อจากท��อ��น เราก$อาจจะต�องป/ดก�จการได� เหม�อนก(บ บร�ษ(ท ไทยศ�ลปcอาคเนย; อ�มพอร;ต เอ$กซ;พอร;ต 
จ%าก(ด ท��ฝากช�ว�ตท(.งหมดไว�ก(บ Nike ก(บ Adidas พอเขาเล�กส(�งซ�.อก$ถ�งก(บต�องป/ดโรงงานเลย

Corporate Strategy น�. ไม�ได�หมายความว�าถ�า Export เก�น 50% ก$ให�เราไปยกเล�กการส(�งซ�.อเพ��อ
ให�เหล�อ 50% แต�หมายความว�า ถ�า Export เพ��มข�.น เราก$ต�องท%าตลาดภายในประเทศเพ��มข�.นให�คง
อ(ตราส�วนเป-น 50% : 50% เหม�อนเด�ม การท��เราต�องไปท%าตลาดภายในประเทศเพ��มน�. จะท%าให�เราได�
ฝ7กฝนท(.งในด�านการบร�หารคน พน(กงานขาย การตลาด ส�นค�า ร�านค�า ไม�เหม�อนก(บการ Export ท��ได�ร(บ 
order มาก$ผล�ตไปตามน(.น บางคนจ�งชอบแต�จะท%า Export เพราะง�ายกว�ามาก

ตอนว�กฤต�การณ;ค�าเง�นบาทอ�อนต(ว เด�ม 40 บาท/เหร�ยญ แล�วก$ข�.นเป-น 55 บาท/เหร�ยญ ซ��งก$ม�คน
ออกมาบอกว�าจะข�.นไปถ�ง 75 บาท/เหร�ยญ การท%านายอย�างน�.ใคร ๆ ก$ท%าได� แค� plot กราฟแล�วลากเส�น 
เส�นไปต(ดท��ค�าไหน ก$เอาค�าน(.นมาบอก แค�เด$กน(กเร�ยนมาท%าก$ท%าได�แล�ว แต�ส%าหร(บคนท��ค�ดลบ พอฟ#งก$จะ
กล(วโดยไม�ได�ใช�ความค�ดใด ๆ มาประกอบ และเช��อไปตามน(.น

ม�อย��คร(.งหน��ง ก�อนปS 2540 ก$ม�ว�กฤต�การณ;เก�ดข�.น น(กเศรษฐศาสตร;บางคนก$ท%านายว�าเศรษฐก�จจะ
ต�องแย� แล�วจะซ�มนาน แต�หล(งจากน(.น 6 เด�อน เศรษฐก�จกล(บพ,�งข�.น กล(บมาด�ใหม� น(กเศรษฐศาสตร;ท��
ว�เคราะห;ว�าจะซ�มนานท(.งหลายน�. ว�เคราะห;โดยไม�ได�ใช� ป#ญญาญาณ ใช�เพ�ยงแต�ข�อม�ล ใช�สถ�ต�เป-น
บรรท(ดฐาน

น�ส�ตถามถ�งเร��องตลาดห,�นในป#จจ,บ(น ?
ดร.บ,ญเก�ยรต� เห$นว�า ม�คนส�วนหน��งท��มาเล�นห,�น เป-นการเล�นเพ��อการพน(น ม�การสร�างภาพ ม�การป#vน

ห,�น แม�แต�การเง�น ดอกเบ�.ย การซ�.อเง�น ก$เป-นการพน(นท(.งน(.น ราคาน.%าม(นท��ข�.นลงก$เก�ดจากการพน(น คนท��
เก�ง ๆ ป#vนให�ข�.นเขาก$ก%าไร ป#vนให�ลงเขาก$ก%าไร พวกแมลงเม�าก$ขาดท,นไป ส�วนต(วของ ดร .บ,ญเก�ยรต� จ�งไม�
เล�นห,�น ไม�เก$งก%าไรอะไรท(.งส�.น

ตอนค�าเง�นบาทข�.น ดร.บ,ญเก�ยรต� ก$แนะน%าผ��บร�หาร สมม,ต�ให�ฟ#งว�าตอนน�.ค�าเง�นเป-น 40 บาท/
เหร�ยญ แต�เวลาเราขายของ ให�เราค%านวณโดยใช�ค�าเง�นท�� 35 บาท/เหร�ยญ คนท��ค�ดลบก$จะกล(วว�า ขนาด
ค�ดท�� 40 บาท/เหร�ยญ เขาย(งจะไม�เอาเลย ค�ดท�� 35 บาท/เหร�ยญ แล�วใครจะเอา แต� ดร.บ,ญเก�ยรต� ก$
แนะน%าให�ค%านวณท�� 35 บาท/เหร�ยญ และท��ส%าค(ญค�อต�องไปค,ยก(บฝร(�ง หร�อญ��ป,eน แบบยกแม�น.%าท(.ง 5 จน
เขาเช��อว�าเขาต�องซ�.อจากเราไปในราคาน�. ซ��งผ��บร�หารท��ได�ร(บค%าแนะน%าก$เช��อฟ#ง ดร.บ,ญเก�ยรต� ไปค,ย แล�ว
ก$ขายได� ถ�งตอนน(.นจะม�ว�กฤต�การณ;แต�เราก$ขายได�และม�ก%าไร

สมม,ต�อ�กบร�ษ(ทหน��ง ค�ดลบ ช�วงท��เง�นบาท 40 ต�อเหร�ยญ และได�ฟ#งมาว�าจะข�.นไปถ�ง 75 บาท/
เหร�ยญ จ�งค�ดว�าแค� 40 บาท/เหร�ยญ ฝร(�งย(งไม�ซ�.อเลย ฝร(�งคงจะต�องต�อรองให�ลดราคาอ�ก แล�วก$ร�บไป
ประก(นเง�นไว�ท�� 45 บาท/เหร�ยญ เผ��อค�าเง�นอ�อนไปเก�น 45 บาท/เหร�ยญ จะได�โชคด� ไม�ต�องใช�อ(ตราท��เก�น 
45 บาท/เหร�ยญ แต�เง�นบาทลงมาเป-น 35 บาท/เหร�ยญ จ�งขาดท,นย�อยย(บ เพราะความค�ดลบ เพราะความ
ไม�เช��อว�าต(วเองเจรจาได�
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การเจรจาต<อรอง ( !Negotiation)
คนท��เช��อข�อม�ลจนเก�นเหต, จะเจรจาต�อรองไม�เป-น เช�น ส�นค�าของเราราคา 120 บาท เขาบอกว�า

อยากจะซ�.อในราคา 100 บาท เราก$เช��อว�าเขาอยากจะซ�.อในราคา 100 บาท ค�ดแต�ว�าถ�าอยากจะขายได�
ต�องขายในราคา 100 บาท ซ��งคนส�วนใหญ�เป-นก(นแบบน�. ถ�งเราบอกเขาไปว�าไม�ได� หากเราขาย 100 บาท
เราจะขาดท,น แต�เขาก$คงบอกกล(บมาว�าถ�าย(งขาย 120 บาท เขาก$จะไม�ส(�งเรา เราก$ได�แต�กล(บมาบอก
ห(วหน�าว�า เขาบอกว�าถ�าไม�ขาย 100 บาท เขาจะไม�ส(�ง เป-นการบอกข�อม�ลก(นไปมา แล�วส,ดท�ายก$ขอพบก(น
ท��คร��งทาง ซ��งแบบน�.ไม�ใช�การเจรจาต�อรอง

ปรกต�เวลาคนเราไปซ�.อของก$อยากจะได�ของท��ลดราคา คนท��เร�ยนมาส�ง ๆ จะบอกตรงก(นว�า ถ�า
อยากได�ของราคาถ�กก$ต�องซ�.อจ%านวนเยอะ ๆ สมม,ต�ซ�.อ 10,000 ช�.น ราคาช�.นละ 10 บาท แต�หากซ�.อ 
30,000 ช�.น จะได�ราคาช�.นละ 9 บาท จร�ง ๆ คนขายอาจขายช�.นละ 9 บาทได�ต(.งแต� 10,000 ช�.นแล�ว แต�ว�ธ�
น�.ท%าให�เขาได� order เพ��ม คนท��ค�ดถ�งเร��อง Volume Discount เฉย ๆ แบบน�. ย(งเจรจาต�อรองไม�เป-น แบบน�.
แค�เป-นการ offer ก(นไป offer ก(นมา

การเจรจาต�อรอง ต�องม�การพ�จารณาว�า เราควรจะได�ราคาเท�าไร ม(นน�าจะได�ราคาเท�าไร คนอ��นซ�.อ
ได�ในราคา 10 บาท เราซ�.อต�%ากว�าน(.นได�หร�อไม� ให�เราค�ดแบบ Zero base ค�อการต(.งค%าถามแล�วหาค%าตอบ 
หาเราค�ดว�าเราควรจะได�ท�� 8 บาท เราต�องค�ดว�าท��เราควรจะได� 8 บาทเพราะอะไร หล(งจากน�.เราก$ต�องเร��ม
หาข�อม�ล ด�ว�าคนท��จะขายของเราเขาซ�.อมาเท�าไร ม�ต�นท,นการผล�ตเท�าไร น�าจะก%าไรอย��เท�าไร ข�อม�ลเหล�า
น�.ขอเขา เขาก$คงไม�ให� หร�อไม�ก$อาจจะให�ข�อม�ลลวงหลอกเรามา ว�ธ�การหาข�อม�ลเหล�าน�. เช�น ส�นค�าเป-น
ข�าว เราก$ต�องด�ว�าตอนน�.ข�าวราคาเท�าไร ในตลาดเขาขายก(นราคาเท�าไร ค��แข�งของเขาขายเท�าไร ด�ไปถ�ง
ค,ณภาพของข�าว ฯลฯ แล�วประเม�นว�าเขาขายจะก%าไรเท�าไร สมม,ต�เราหาข�อม�ลจนทราบแล�วว�าท�� 10 บาท 
เขาก%าไรถ�ง 4 บาท ถ�าเราขอเขาท�� 8 บาท เขาก$ย(งก%าไรอย�� 2 บาท ขบวนการในการเจรจาต�อรองก$จะตาม
มา โดยใช�จ�ตว�ทยาท(.งหลายท(.งปวง โดยน�ส�ตช�วยก(นเสนอความค�ดเห$น เช�น

● บอกเขาว�าผ��ขายรายอ��นให�ราคาต�%ากว�าน�. (ค%าพ�ดน�.สามารถไปกระต,�นจ�ตใจของเขาได� ถ�งแม�อาจจะ
ไม�จร�งก$ตาม)

● หากเขาม�ค��แข�ง ถ�งของของค��แข�งไม�ได�เหมาะก(บเราเลย เช�น เป-นคนละ Spec. เราก$ย(งอ�างราคา
ของค��แข�งท��ต�%ากว�าเขาได� โดยอ�างว�าถ�งจะเป-นคนละ Spec. แต�เราก$ใช�ได� (ค%าพ�ดอย�างน�.ก$ไป
กระต,�นจ�ตใจเขาได�เช�นก(น)

● บอกเขาว�าถ�งคนอ��นจะเท�าก(นหร�อถ�กกว�า แต�เราอยากจะซ�.อก(บเขาเพราะค,ยก(นแล�วถ�กคอ ฯลฯ 
เป-นการใช�มน,ษยส(มพ(นธ; การเจรจาต�อรองจ�งย(งต�องใช�ว�ธ� Face to Face อย��
○ เวลาไปหาเขาก$ต�องอย�าล�มขนม นม เนย
○ ต�องไปเจอหน�าเขาบ�อย ๆ

● ท%าให�เขาสงสารเรา เช�น ถ�าไม�ได�ในราคาน�.เราจะอย��ไม�ได� เราจะขาดท,น สามารถใช�ความเป-นผ��
หญ�งช�วยให�เขาสงสารได�

● ใช�ความเป-นเพ��อน
● แสดงให�เขาเห$นว�าเราไม�สนใจ ใช�เวลาช�วยเรา แต�การท%าเช�นน�.ต�องเตร�ยมแผน การใช�เวลาน�.บางท�

เราต�องเจรจาไปเร��อย ๆ เจรจาแบบไม�ยอมสร,ปส(กท� พอใกล�เวลาท��เขาม�ธ,ระ เขาก$จะยอมตกลง
● ใช�เง��อนไขท��เขาปฏ�เสธไม�ได� เช�น คร(.งหน��งเราได� Licence ส�นค�าจากต�างประเทศ เขาอยากให�เรา

ใช�ช�.นส�วนจากต�างประเทศ ซ��งแพงกว�าช�.นส�วนในประเทศท��เราใช�อย��มาก โดยเขาให�เหต,ผลนาน(บ
ประการ เพ��อเขาเองจะได�ก�นห(วค�ว ส,ดท�าย ดร.บ,ญเก�ยรต� จ�งใช�ค%าว�า “ร��จ(ก Global Sourcing หร�อ
ไม�” จ�งป/ดประเด$นลงได�โดยเขายอมให�ใช�ช�.นส�วนภายในประเทศของเราต�อไป เพราะนโยบายของ
เขาเองสน(บสน,น Global Sourcing แล�วเขาจะมาปฏ�เสธเร��องน�.ได�อย�างไร คร(.งน(.น ดร.บ,ญเก�ยรต� ย(ง
ได�บอกเขาอ�กด�วยว�า ถ�าท��ต�างประเทศม�ราคาแพงสามารถมาส(�งช�.นส�วนน�.จากเราไปก$ได�
การค�ดหาว�ธ�เจรจาต�อรองเหล�าน�. เป-นการค�ดแบบ Strategic Thinking (การค�ดเช�งกลย,ทธ;)
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กลย�ทธ! (Strategy)
คนเราจะม�กลย,ทธ;ได�เม��อ เราม�ค��แข�ง และม�ความต�องการท��จะชนะค��แข�ง และในการเจรจาต�อรอง 

เราต�องชนะโดยไม�ไปเบ�ยดบ(งใคร ได�ในส��งท��เราพ�งได�เท�าน(.น

กลย�ทธ!ของ ดร.เท�ยม โชคว�ฒนา
● อยากให�ล�กน�องเป-นเจ�าของบร�ษ(ท

○ เป-นการสร�าง Loyalty
○ แสดงถ�งการท��เราร(กเขา
หากเราถ�อห,�นในบร�ษ(ทมากเก�นไป จะท%าให�ม�การบร�หารแบบครอบคร(ว เง�นท,กบาทจะเป-นเง�นของ

เรา ไม�ได�บร�หารในร�ปแบบบร�ษ(ทท��แท�จร�ง การถ�อห,�นน�อยจะท%าให�บร�หารแบบ Professional ซ��งจะเป-นการ
ด�ต�อส�วนรวม เป-นการค�ดถ�งคนอ��นเป-นหล(ก และกลย,ทธ;ท��ถ�อห,�นไม�มากน�. หากต�องการม�รายได�มาก ก$จะ
ต�องขายส�นค�าให�ได�เยอะ ๆ ท%าให�ม�ก%าไรเยอะ ๆ ต�องขยายบร�ษ(ทให�เจร�ญเต�บโต ซ��งก$เป-นผลด�ต�อคนท(.ง
องค;กร

บร�ษ(ทหน��งในเคร�อสหพ(ฒน; ท��ท%าตามกลย,ทธ;น�. และเต�บโตจนเป-นบร�ษ(ทท��ใหญ�โต ค�อ บร�ษ(ท  เบท
เตอร;เวย; (ประเทศไทย) จ%าก(ด จ(ดจ%าหน�ายส�นค�า Mistine ค,ณอมรเทพ ด�โรจนวงศ; ได�มาร�วมห,�นก(บเคร�อ
สหพ(ฒน; โดยท�านถ�อห,�นเพ�ยง 35% โดยค,ณอมรเทพ เป-นคนท��ค�ดบวกมาก จนเป-น Icon ของการค�ดบวก
ของ ดร.บ,ญเก�ยรต� พอค�ดบวกก$เก�ดความค�ดสร�างสรร ม� Idea มากมาย ท�านเป-นคนม,�งก%าไรมาก จ�งท%าให�
บร�ษ(ทเจร�ญเต�บโตอย�างมากมาย ถ�งแม�ในป#จจ,บ(นท�านจะเส�ยช�ว�ตไปแล�วก$ตาม

ในเร��องการม,�งก%าไรน�. หากคนท��ค�ดลบ แต�ม,�งก%าไร ก$ย(งช�วยได�เยอะท�เด�ยว ด�กว�าท(.งค�ดลบและไม�ม,�ง
ก%าไรเลย

● ไม�อยากให�ล�กรวย
○ เพราะรวยแล�วจะท%าให�ข�.เก�ยจท%างาน
ดร.เท�ยม จะเน�นให�ล�ก ๆ ร(บผ�ดชอบต�อพน(กงาน ต�อผ��ถ�อห,�น ต�อประเทศชาต� โดยใช�หล(ก

● ขย(นอดทน
● คบคนด�
● ไม�สร�างศ(ตร�
● ร(กษาเครด�ต
● ไม�เอาเปร�ยบผ��อ��น
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