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

ว�นอาท�ตย/ท0� 24 ก3มภาพ�นธ/ 2551  เวลา 9.00 – 12.00 น.
โดย ดร.บ3ญเก0ยรต� โชคว�ฒนา

ในคร�Aงท0�แลCว ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดCแนะนEาถGงการสอนต�วเอง การทบทวนต�วเอง ซG�งเปJนส��ง
ท0�ทKานสร3ปมาไดCไมKนาน เม��อกKอนทKานก.ไมKไดCทบทวนต�วเองอยKางสม�Eาเสมอ แตKระยะหล�งน0A
ทKานทบทวนต�วเองและสร3ปเร��องราวตKาง ๆ เปJนประจEา

การทบทวนต	วเอง ค�อ การท0�เราทบทวนต�วเองวKาส��งท0�เราทEาไปน�Aนด0หร�อไมKด0 ถ!กตCอง
หร�อไมKถ!กตCอง ใชKหร�อไมKใชK ทบทวนต�วเองตลอดเวลา ตCองทEาใหCเปJนน�ส�ยเพราะเปJนส��งท0�ม0
ประโยชน/มาก แตKคนจEานวนมากเวลาทEาอะไรไปกล�บไมKยอมทบทวนต�วเองวKาใชKหร�อไมKใชK 
ควรทEาหร�อไมKควรทEา

ในการทEาอะไรส�กอยKางหนG�ง ดร.บ3ญเก0ยรต� จะถามต�วเองและตอบต�วเอง ซG�งทKานเร0ยก
วKาการสอนต	วเอง บางคนถามแตKไมKยอมตอบต�วเอง พ!ดแตKวKาทEาไม ๆ แตKก.ไมKม0คEาตอบใด ๆ  
สEาหร�บ ดร.บ3ญเก0ยรต� ไมKวKาเร��องเล.กหร�อเร��องใหญKทKานก.จะตอบต�วเองใหCไดC ซG�งหลาย ๆ คร�Aง
ก.ม�กจะพบคEาตอบวKาเหต3ท0�ทEาใหCเก�ดเร��องตKาง ๆ น�Aน ก.ค�อต�วเราน��นเอง

ต�วอยKางคEาถามเพ��อฝOกการสอนต�วเอง: ทEาไมคนญ0�ป3QนจGงไดCขย�นกวKาคนไทย ?
น�ส�ตตอบวKา เพราะคนญ0�ป3Qนม0ระเบ0ยบ เพราะเปJนประเทศท0�แพCสงคราม และตCองพ�Aนฟ!

ประเทศ จGงม0แตKความยากลEาบาก ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนEาวKา ท0�คนของเขาขย�นเพราะประเทศ
ของเขาม0ภ�ยธรรมชาต�เยอะมาก จGงทEาใหCคนม0ความขย�น ม0ความคลKองต�วส!งกวKาประเทศท0�คน
อย! Kก�นอยKางสบาย ๆ สEาหร�บประเด.นแพCสงครามท0 �น�ส�ตตอบก.ไมKไดCผ�ด แตKประเทศท0�แพC
สงครามย�งม0อ0กหลายประเทศ แตKถCาเท0ยบความขย�นแลCวก.คงย�งส!Cญ0�ป3QนไมKไดCอย!Kด0 คEาตอบ
เหลKาน0A ดร.บ3ญเก0ยรต� ไมKตCองไปถามใคร ทKานค�ดแลCวก.ตอบต�วทKานเอง

คEาถามตKอมา ทEาไมคนในประเทศเด0ยวก�นแตKอย!Kก�นคนละภ!ม�ประเทศ ภ!ม�อากาศ เชKน 
ทางเหน�อหนาวเย.นกวKาทางใตCมาก ๆ ก.ทEาใหCคนท0�อย!Kทางเหน�อซG�งม0อากาศหนาวกวKาขย�น
กวKาคนท0�อย!KทางใตCซG�งม0อากาศท0�อบอ3KนกวKา ?

น�ส�ตตอบวKา อาจเปJนเพราะชKวงเวลาในการทEางานไมKเทKาก�น คนท0�อย!Kในอากาศท0�หนาว
กว Kาม 0ช KวงเวลาในการทEางานส� Aนกว Kา และคนท0 �อย! KในอากาศหนาวตCองทEาให Cร Kางกาย
เคล��อนไหวใหCมากไวC ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนEาวKา ท�AงสองคEาตอบก.ม0สKวนถ!ก แตKย�งไมKถGงแกKน 
แกKนของเร��องน0Aค�อ อากาศท0�หนาวทEาใหCคนไมKขย�นไมKไดC ไมKขย�นก.ตCองตาย จGงทEาใหCเขาม0
ระเบ0ยบว�น�ย ม0ความขย�นในการเตร0ยมต�ว ในการวางแผน อากาศท0�หนาวทEาใหCเวลาส�Aน การท0�
เขาม0เวลาไมKมากทEาใหCเขาตCองวางแผนมากกวKาคนท0�ม0เวลาเหล�อเฟVอ ตCองขย�นค�ด ขย�นทEา
มากกวKา ก.เหม�อนก�บคนท0�ม0ช0ว�ตท0�ยากลEาบากก.จEาเปJนท0�จะตCองใชCสมองมากขGAนเพ��อใหCตนเอง
อย!Kรอด ตCองม0กลย3ทธ/เพ��อใหCต�วเองอย!KรอดไดC สKวนคนท0�ม0ความเปJนอย!Kสบาย ๆ อย!KอยKางไรก.
รอดก.ไมKจEาเปJนท0�จะตCองใชCสมองมากน�ก
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เหลKาน0Aค�อต�วอยKางของการต�AงคEาถามแลCวตอบต�วเอง และหากเราส�งเกตด!ด0 ๆ จะพบวKา
เก�อบท3กอยKางจะส�มพ�นธ/ก�บดวงอาท�ตย/ แมCแตKในเร��องเศรษฐก�จน�กเศรษฐศาสตร/ก.บอกวKา
เปJนผลมาจากดวงอาท�ตย/เชKนก�น การท0�โลกโคจรเขCาใกลCหร�อออกหKางจากดวงอาท�ตย/ลCวนม0
ผลกระทบตKอพ�ชไรK ซG�งพ�ชไรKเหลKาน0Aก.ม0ผลโดยตรงตKอเศรษฐก�จของโลก

ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดCแนะนEาเร��องข�อม�ลและความค�ดสร�างสรรค� ถCาไปอKานในหน�งส�อท0� 
ดร.บ3ญเก0ยรต�เข0ยน ทKานจะกลKาวไวCวKาคนท0�เร0ยนมาทางดCานการตลาดโดยเฉพาะ ถGงแมCจะ
สEาเร.จระด�บบ�ณฑ�ตหร�อมหาบ�ณฑ�ตก.ตาม กล�บไมKคKอยไดCเปJนอ�นด�บ 1 ในองค/กร เพราะยGดต�ด
ก�บขCอม!ลมากเก�นไป การย�ดต�ดข�อม�ลท�าให�ความค�ดสร�างสรรค�หายไป

เราควรตCองร!CถGงความแตกตKางระหวKาง “น�ก” ก�บ “ค�ด” กKอน เวลาเราจะทEาอะไรก.ตาม
หากเรานEาเอาขCอม!ลเกKาท0�เราเก.บสะสมไวCต�AงแตKในอด0ตออกมาใชC ส��งน0Aเร0ยกวKาเราน�ก เราย�ง
ไมKไดCใช Cความค�ดเลย เม� �อเราย �งไมKไดCฝ Oกค�ดเราก .จะไมKช Eานาญในการค�ด แตKก .ไมKไดC
หมายความวKาขCอม!ลน�AนไมKด0 ดร.บ3ญเก0ยรต� ยAEาอย!KเสมอวKาขCอม!ลเปJนส��งท0�ด0แตKอยKานEาไปใชC
พร�Eาเพร��อจนเก�นไป จนยGดต�ดอย!Kก�บขCอม!ล ใหCเราเช��อความค�ดของต�วเองบCาง ไมKใชKเวลาจะทEา
อะไรก.ตCองไปหาขCอม!ลกKอน ขCอม!ลท0�เราหามาไดCน0Aก.เปJนขCอม!ลท0�คนอ��นหามาไดCเหม�อนก�น 
แลCวเราจะม0 Creativity แตกตKางหร�อเหน�อกวKาคนอ��นไดCอยKางไร

ด�งน�Aนคนท0�ทEาการตลาดสEาค�ญมากท0�จะตCองเช!"อว#าตนเองม$ Creativity สามารถทEา
อะไรท0�ใหมK ๆ แตกตKางจากคนอ��นไดC สKวนคนท0�เร0ยนหน�งส�อมาสKวนใหญKจะทEาอะไรก.ตCองม0
ขCอม!ล จะค3ยอะไรท0ก.ตCองเอาเอกสาร เอาต�วเลขมาแสดงกKอน ทEาใหCขาดความค�ดสรCางสรรค/ 
เหต3น0AจGงทEาใหCคนท0�เร0ยนการตลาดมาส!Cคนท0�ไมKไดCเร0ยนมาไมKไดC คนท0�เร0ยนการตลาดมาจGงม�ก
ตCองเปJนล!กนCองคนท0�ไมKไดCเร0ยนมา เพราะคนท0�ไมKไดCเร0ยนมาม�กจะไมKยGดต�ดขCอม!ล เขาจะใชC
ความค�ดมากกวKา สEาหร�บน�ส�ตท0�กEาล�งเร0ยนอย!K เร0ยนไปแลCวก.อยKาไปต�ดแตKขCอม!ล เพราะส��งท0�
สEาค�ญกวKาขCอม!ลก.ค�อความค�ดของต�วเราเอง

เวลาท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� มาบรรยาย ทKานจGงไมKช0AนEาวKาว�ธ0การตCองเปJนอยKางน�Aน ตCองทEา
อยKางน0A การบอกเปJนข�AนเปJนตอนแลCวใหCน�ส�ตจEาเอาเปJนแคKเพ0ยงการน�กเทKาน�Aน ด�งน�AนทKานจGง
ใหCเปJนแนวค�ด เปJนหล	กค�ดมากกวKา และคนท0�ค�ดบKอย ๆ ก.จะเก�ดความชEานาญ ม0ความ
สามารถในการค�ดท0�เพ��มขGAน

เวลาจะทEาอะไร ถCาเราใชCขCอม!ลส��งท0�ไดCน�Aนก.จะไมKสรCางสรรค/ ไมKแตกตKาง ด�งน�Aนเวลา
เราสร3ปไดCแลCววKาเราตCองการจะทEาอะไร ก.ใหCเราเร� �มทEาไปเลย โดยระหวKางทางหากเรา
ตCองการใชCขCอม!ลอะไร เราก.คKอยหาขCอม!ลเฉพาะตรงน�AนเทKาท0�จEาเปJน บางคนม0ขCอม!ลมากมาย
แตKไมKร!CวKาจะใชCขCอม!ลไหน เพราะม0เยอะไปหมด เหม�อนก�บสEานวนท0�วKา “ร!Cมากยากนาน” บาง
ส��งท0�สEาเร.จไดCงKาย ๆ กล�บกลายเปJนสEาเร.จไดCยาก เราจGงตCองทบทวนในส��งเหลKาน0A
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การตลาด (Marketing) ในม3มมองของ ดร.บ3ญเก0ยรต� จะม0คEาจEาก�ดความวKา “ท�า
อะไรก6ได�หลาย ๆ อย#าง ท$"ท�าให�ล�กค�าพอใจจนซ!;อส�นค�าเรา และเราม$ก�าไร” ในเร��อง
กEาไรน0Aเราอาจจะขาดท3นบCางช��วคร�Aงช��วคราวไดC แตKถCาขาดท3นไปเร��อยเปV_อยต�ดตKอก�นไปนาน ๆ  
ก.ไมKน�บเปJนการตลาดแลCว ควรจะเปJนการเตล�ดมากกวKา

นอกจากน0Aย�งพ!ดไดCวKาการตลาดเหม�อนการแขKงข�น เหม�อนการส!Cรบ เหม�อนการก0ฬา 
และส��งท0�สEาค�ญท0�ส3ดค�อเราตCองอยากชนะ คนท0�ทEาการตลาดไปอยKางน�Aนเอง ทEาไปตามหนCาท0� 
ทEาไปตามขCอม!ล ทEาไปตามขCอเท.จจร�งก.จะไมKสKงผลเทKาไร เปJนการทEาแบบไปเร��อย ๆ

น�กการตลาดจGงตCองม0เปaาหมาย วKาจะทEาใหCบรรล3อะไร ท0�ด0ท0�ส3ดค�อชนะค!KแขKง สมม3ต�เรา
เปJน Brand เล.ก สKวนค!KแขKงเปJน Brand ใหญK ถCาใชCขCอม!ลทางการตลาด เราคงจะบอกไดC
เพ0ยงวKาเราไมKม0ทางท0�จะชนะค!KแขKงไดC คนท0�ค�ดอยKางน0Aก.จะทEาแบบขอไปท0 ทEาไปแบบเร��อย
เปV_อย ถCาจะเปJนน�กการตลาดท0�ด0 ท0�เกKง ตCองค�ดวKาถGงจะไมKชนะว�นน0A พร3Kงน0AตCองชนะ ค�ดอยKางน0A
จGงจะเปJนคEาตอบของความสEาเร.จ

การค�ดเอาชนะค!KแขKงน0AไมKตCองไปกล�ววKาจะไปทEาใหCใครเด�อดรCอน หร�อไปทEาใหCใครตาย 
เปร0ยบไดCก�บการเลKนก0ฬาท0�ตCองม0ผ!CแพCและผ!Cชนะ แตKเกมน0AเราจะเปJนผ!Cชนะ เม��อเราค�ดท0�จะชนะ  
ความค�ดของเราก.จะกวCางขวางกวKา จะนEาศ�กยภาพท0�ตนเองม0ออกมาใชCมากกวKาคนท0�ไมKค�ดจะ
เอาชนะมากมาย

ว�ธ0การค�ดเชKนน0AเราสามารถนEามาประย3กต/ค�ดก�บเร��องอ��น ๆ ไดCดCวย อยKางเร��องท��ว ๆ ไป
ในสEาน�กงาน เวลาเราทEางานเราก.ตCองค�ดวKาเราจะตCองเปJนท0� 1 ในงานในองค/กร ซG�งจะทEาใหC
เราเร��มใชCความค�ดเชKนจะตCองวางต�วอยKางไร จะม0จ3ดย�นแบบไหน ตCองวางภาพล�กษณ/ของต�ว
เอง บทบาทของตCวเองอยKางไร ไมKเชKนน�Aนเราก.จะทEางานไปเร��อย ๆ ไปว�น ๆ

ด�งน�Aนคนท0�ทEาการตลาดตCองม0ความอยากเปJนท0� 1 คนท0�ค�ดจะทEาไปอยKางง�AนเองจะไมK
คKอยประสบความสEาเร.จ ความอยากเปJนท0� 1 จGงสEาค�ญมาก ๆ และเม��อเปJนท0� 1 แลCวเราตCองค�ด
ตKอวKา เราตCองท�Aงค!KแขKงใหCขาดลอย ท�AงใหCไมKเห.นฝ3Qน

ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดCพ!ดถGงเร��อง บทบาท ท#าท$ และภาพล	กษณ� ซG�งคนเราตCองทบทวน
ตลอดเวลาวKา เราม0ท#าท$เปJนอยKางไร ถ!กตCองสอดคลCองก�บสถานภาพของต�วเราหร�อไมK ตอนน0A
เราตCองเลKนบทบาทอะไร สองส��งน0AจะสะทCอนใหCเห.นวKาภาพล	กษณ�ของเราเปJนอยKางไร อยKาง
เวลาล!กนCองเด�อดรCอน เราก.ตCองม0ทKาท0ท0 �จะชKวยเขา ถCาเราทEาเฉย ๆ ล!กนCองก.คงจะไมKร�ก 
คงจะเปJนห�วหนCาท0�ด0ไมKไดC ห�วหนCาท0�ด0จGงตCองม0ทKาท0ท0�จะชKวย ตCองม0ความกระต�อร�อลCนท0�จะ
ชKวย ซG�งล!กนCองก.จะเก�ดความประท�บใจ ห�วหนCาก.จะเปJนผ!CนEาท0�ด0ไดC

ผ!CนEา จะตCองม0บทบาท 3 อยKางค�อ
● เปJนผ!CใหC: ใหCการชKวยเหล�อ ใหCความค�ด ใหCความร!C ใหCอภ�ย ใหCเง�นทอง ฯลฯ
● เปJนต�วอยKางท0�ด0: เปJนตCนแบบใหCคนอ��นอยากทEาตาม
● เปJนผ!Cเส0ยสละ: สามารถสละส��งท0�เปJนของตนเองใหCล!กนCองไดC สละเวลา สละทร�พย/ของ

ต�วเอง ฯลฯ
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ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดCแนะนEาเร��อง Mindset วKา ท3กคนต�AงแตKเด.กมาก.จะม0 Mindset หลาย ๆ 
อยKางเก�ดขGAนมาในต�วเอง Mindset หนG�งท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� อยากกลKาวถGงค�อ “เราทEาอะไรไมKไดC
ถCาไมKม0ขCอม!ล” เพราะบางคนท0�เร0ยนมาเยอะ ๆ ก.จะเร��มต�ดขCอม!ล เวลาไมKม0ขCอม!ลก.จะทEาอะไร
ไมKถ!ก บางเร��องกKอนไปเร0ยนมาย�งทEาไดCอย!Kเลย แตKพอไปเร0ยนกล�บมากล�บทEาไมKไดCเพราะไมKม0
ขCอม!ล สEาหร�บ Mindset ท0�ไมKกKอใหCเก�ดผลด0ก�บต�วเองเชKนน0 A ใหCเราปลดออก แลCวสรCาง 
Mindset ใหมKท0�ด0และม0ประโยชน/ขGAนมาแทนเชKน “ไมKม0ขCอม!ลก.ทEางานสEาเร.จไดC” แตKท0� ดร.บ3ญ
เก0ยรต� พ!ดน0AไมKใชKวKาตKอไปน0AไมKใหCใชCขCอม!ล ทKานเพ0ยงเต�อนใหCอยKาไปต�ดก�บขCอม!ลมากเก�นไป

ต�วอยKางของ Mindset อ0กอ�นหนG�งค�อ บางคนตอนเด.ก ๆ ร�บประทานปลาแลCวกCางปลา
ต�ดคอ บางคนเจอเหต3การณ/อยKางน0Aก.ยGดต�ดเก�ดเปJน Mindset ท0�ไมKด0 ไมKยอมก�นปลาอ0กตKอไป 
เขาไมKไดCค�ดท0�จะปลด Mindset หร�อประสบการณ/ท0�ไมKด0ออกไป บางคนจGงตCองต�ดอย!Kก�บ 
Mindset อยKางน0Aไปตลอดช0ว�ต ดร.บ3ญเก0ยรต� ก.เคยร�บประทานปลาแลCวกCางปลาต�ดคอ แตK
ทKานจะค�ดวKา “คร� Aงน0 Aต�ดคอ คร� AงหนCาไมKต�ดคอแลCว เพราะจะระว�งมากขG Aน” ค�ดเพ� �อปลด
ประสบการณ/ท0�ไมKด0เหลKาน0Aท�Aงไป

เราตCองทบทวน Mindset ของเราวKาอ�นไหนด0 อ�นไหนไมKด0 และตCองพยายามปลด 
Mindset ท0�ไมKด0ของเราท�Aงไป สKวน Mindset ท0�ด0 ๆ ก.พยายามนEามาใสKต�วเรา Mindset ท0�ด0 ๆ 
ต�วอยKางเชKน กล�วบาป ไมKอยากทEาบาป ไมKอยากฆKาส�ตว/ต�ดช0ว�ต อยากถ�อศ0ล ต�วเราเองก.จะ
เปJนคนด0ขGAนเร��อย ๆ จ�ตของเราก.จะพ�ฒนาส!งขGAนเร��อย ๆ

น�กการตลาดท0�ม0 Mindset วKาตนเองค�ดเร��อง Creative ไมKเปJน ค�ดแตKวKาเร��อง Creative 
เปJนเร��องของม�ออาช0พ Mindset เชKนน0AเราตCองปลดท�Aงไป และตCองค�ดวKา “เราก.ค�ด Creative 
เปJน ค�ด Creative เกKง” และจร�ง ๆ ในการทEาส�นคCาหร�อพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ/ตCองใชCความค�ด
สรCางสรรค/เยอะมาก สEาหร�บคนท0�ค�ดไดCก.จะค�ดไดCเยอะแยะไปหมด คนอ��น ๆ ก.ไดCแตKชมวKาเขา
เกKง แตKต�วเองค�ดไมKเปJน ซG�งเปJนการค�ดลบ จGงตCองเปล0�ยนความค�ดเปJนวKา “เขาทEาไดCเราก.
ทEาไดC” “เขาเจร�ญเราก.เจร�ญไดCและด0กวKาเขาดCวย” ซG�งเปJนการค�ดบวก

เวลาเราจะทEาอะไร เราตCองค�ดวKาเราท�าได� ซG�งจะทEาใหCเราเก�ดพล�งมหาศาล โดยเรา
ตCองเร��มค�ดบวกก�บต�วเองกKอน เราตCองค�ดบวกอย#างไม#ม$เง! "อนไข ตCองม?#งม	"นอย#างไม#ม$
เง!"อนไข แมCแตKเราค�ดบวกเพ0ยงคนเด0ยวก.ย�งสามารถทEางานของเราใหCสEาเร.จไดC

สEาหร�บความม3Kงม��นน0 Aเก�ดขGAนจากการต	;งเป@าหมาย เม��อต�AงเปaาหมายแลCวเราม0ความ
ปรารถนาอย#างส�งส#งท$"จะให�ได�ตามเป@าความม3Kงม� �นก.จะเก�ดขG Aน สKวนคนท0�ต� AงเปaาอยKาง
เล��อนลอยก.จะไมKเก�ดความม3Kงม��น คนท0�ต�AงเปaาแลCวค�ดวKาจะตCองทEาไดCจนเก�ดความม3Kงม��นเหลKาน0A
ค�อคนท0�ค�ดบวก เปJนความม3Kงม��นอยKางไมKม0เง��อนไข ซG�งเราควรจะกล�บไปทบทวนต�วเองวKาถCา
เราจะทEาใหCเก�ดความม3Kงม��นน0Aก�บต�วเราเอง เราจะตCองทEาอยKางไร

การต�Aงเปaาหมายท0�ด0 จะตCองต�AงใหCเปJนเปaาหมายท0�ถ!ก ท0�ด0สEาหร�บตนเอง เปJนเปaาหมายท0�
มากพอ ส!งพอ และจะย��งด0ขGAนไปอ0กถCาเปaาหมายน�AนทEาใหCคนอ��นด0ขGAนดCวย

บางคนต�AงเปaาหมายแลCวก.บอกต�วเองวKา ถGงเปaาหร�อไมKถGงก.ไดC ค�ดอยKางน0Aก.จะไมKม0พล�ง 
เราตCองค�ดวKาเราตCองถGงเปaา ตCองไดCตามเปaา ค�ดบKอย ๆ
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การต�AงเปaาหมายใหCก�บล!ก ดร.บ3ญเก0ยรต� ม�กจะแนะนEาใหCต�AงเปaาใหCล!ก “ด$ เก#ง รวย” 
เพราะการต�AงเปaาเชKนน0Aจะสามารถครอบคล3มส��งตKาง ๆ ไดCท�Aงหมด เปJนเปaาหมายระด�บส!งส3ดท0�
อยากจะใหCล!กเปJนจร�ง ๆ การต� Aงเปaาหมายน0 AไมKควรค�ดต� AงเปaาเปJนข� Aน ๆ เชKน ค�ดใหCล!กจบ
ปร�ญญาตร0กKอน พอจบแลCวก.ค�ดใหCล!กจบปร�ญญาโทตKอ แตKคนท0�จบปร�ญญาโทก.อาจจะไมKเกKง
ก.ไดC สKวนคนท0�เกKงไมKจEาเปJนตCองจบปร�ญญาโทก.ไดC นอกจากน0Aการจบระด�บส!ง ๆ ก.ไมKไดCเปJน
ต�วช0AชะตาวKาเขาจะรวย ด�งน�AนใหCเราค�ดไปเลยวKาล!กจะ เกKง รวย ด0 พรCอมก�นไปเลยจะด0กวKา

แตKบ�ดาของ ดร.บ3ญเก0ยรต� ค�อ ดร.เท0ยม โชคว�ฒนา ทKานกล�บไมKอยากใหCล!กรวย 
เพราะค�ดวKารวยแลCวจะไมKขย�น ทKานจGงไมKเคยค�ดไมKเคยสอนเพ��อใหCล!กรวยเลย แตKจะสอนใหC
ล!ก ๆ ม0ความร�บผ�ดชอบตKอท3กอยKางท0�ต�วเองทEา ซG�งส!ตรของ ดร.บ3ญเก0ยรต� คEาวKา “ด0” ก.
ครอบคล3มถGงความร�บผ�ดชอบอย!KแลCว

การต�AงเปaาหมายในการทEางาน ในการทEาการตลาด ก.ตCองต�Aงไปในทางบวก ต�AงดCวย
ความม��นใจวKาเราจะไดCตามเปaาน�Aน อยKาต�Aงเปaาแบบเล��อนลอยตCองระบ3ลงไปเลย เชKนจะม0ยอด
ขาย 200 ลCานบาท ภายใน 5 ปg จากยอดขายเด�ม 50 ลCานบาท คนท0�ต�AงเปaาทCาทายเชKนน0Aก.จะ
เร��มใชCสมองค�ดในส��งตKาง ๆ มากมายเพ��อใหCไดCตามเปaา แตKถCาไมKไดCต�Aงเปaาก.คงจะไมKค�ดอะไร
มากมาย ทEาอะไรไปแบบเด�ม ๆ ไมKม0อะไรเก�ดขGAน

ดร.บ3ญเก0ยรต� พ!ดถGงชKวงว�กฤตเศรษฐก�จในปg 2540 ทEาใหCคนไทยตCองเปล0�ยนแปลง
ความค�ด กKอนหนCาน�Aนเราไปร�บเทคโนโลย0จากคนอ��นมา เขาบอกใหCเราทEาอะไรเราก.ทEา ทEา
เปJนก.ด0ใจแลCว แตKตอนน0AเราตCองค�ดวKาเราตCองไปสอนคนอ��นไดC ไปขาย Knowhow ไดC เรา
ตCองค�ดวKาเราตCองเปJนใหญKในโลกไดC ค�ดอยKางน0AเราถGงจะเก�ด

แตKคนไทยกล�บมาพ!ดก�นวKาเราแพCจ0น แพCเว0ยดนาม พ!ดบKอย ๆ ก.คงไมKทEาใหCเราชนะเขา 
บางคนพ!ดอ0กวKาถCาเม�องจ0นทEาอะไร เว0ยดนามทEาอะไร เราตCองหน0ไปทEาอยKางอ��นท0�เขาไมKทEา 
ค�ดอยKางน0AแลCวเม��อไรเราจะเจร�ญ น�กว�ชาการชอบค�ดอยKางน0AเพราะไดCขCอม!ลมาเชKนน0A นอกจาก
น0Aคนไทยเราสบายก�นจนช�น ไมKค�ดจะส!Cใคร

น�ส�ตถามถGงกลย3ทธ/ในการวางส�นคCา เชKน เคร��องแตKงกาย Lacoste ในแตKละหCางจะวาง
ส�นคCา Style ท0�แตกตKางก�นหร�อไมK ?

ดร.บ3ญเก0ยรต� กลKาววKาเร��องการวาง Style ของส�นคCาแตKละหCางไมKเหม�อนก�นน�Aนม0สKวน
อย!KบCางแตKม0ไมKมากน�ก อยKางเซ.นทร�ลจะขายด0มาก เราจGงพ�ถ0พ�ถ�นในการปaอนส�นคCาเขCาไปใหC
ครบ รวมถGงเขาม0พ�Aนท0�ท0�จะโชว/ส�นคCาเยอะดCวย อยKางรCานในตKางจ�งหว�ดบางท0ก.ม0พ�Aนท0�ในการ
โชว/ส�นคCานCอย นอกจากน0Aเซ.นทร�ลย�งม0ความสามารถในการใหCแสงไฟท0�โดดเดKนกวKาหCางอ��น 
ซG�งแสงก.ม0บทบาทอยKางมากท0�จะทEาใหCส�นคCาด!ด0นKาซ�Aอ สKวนรCานเล.ก ๆ ก.จะม3KงแตKประหย�ดไฟ
เลยทEาใหCส�นคCาด!ไมKคKอยด0

โดยสร3ปแลCวจะขGAนอย!Kก�บกล3Kมผ!Cบร�โภคและรCานท0 �จEาหนKาย เพราะถGงจะเปJนรCานของ 
Lacoste ดCวยก�นเอง ก.ย�งม0การแบKงแยกโดยคนทEางานเอง เพราะปรกต�รCานท0�ม0ยอดขายส!ง
กวKาก.จะไดCร�บการสนใจและด!แลมากกวKา ย��งสนใจก.ย��งทEาใหCรCานน�Aนด!ด0 การทEาการตลาด จะ
ตCองม0การเอาใจใสK ตCองม0การต�ดตาม และตCองม0 Response Time ท0�ด0
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น�ส�ตถามถGงเร��องส�นคCาเล0ยนแบบ วKาบร�ษ�ทม0ว�ธ0จ�ดการอยKางไร ?
ดร.บ3ญเก0ยรต� อธ�บายวKา เราม0การจ�บมาโดยตลอด เร� �องน0 AเปJนปuญหาโลกแตก จ�บ

อยKางไรก.ไมKหมดเราจGงตCองเขCาใจ แลCวทEาไปพรCอมก�นท�AงสองอยKางค�อ สKวนท0�ขายเราก.ขายก�น
ไป สKวนท0�จ�บเราก.จ�ดการก�นไป บางคนไปค�ดแตKวKาตCองรอใหCจ�ดการใหCหมดกKอนแลCวคKอยมา
ขายซG�งก.ไมKใชK

อยKางตอนท0�ทาง Lacoste มาเสนอใหCบร�ษ�ทเปJนต�วแทนจEาหนKายเม��อ 20 ปgท0�แลCว ตอน
น�Aนม0ของปลอมเยอะมาก ดร.บ3ญเก0ยรต� บอกเลยวKาไมKเคยทEาส�นคCาท0�ม0ของปลอมเยอะขนาดน0A
มากKอน ฝร��งก.ย�งรบเรCาใหCทEาโดยบอกวKาจะชKวยเหล�อเราในการจ�ดการก�บของปลอมดCวย เรา
จGงร�บท0�จะทEา

ปuจจ3บ�นน0A ดร.บ3ญเก0ยรต� ม0กลย3ทธ/โดยใชC Concept แบบไทย ๆ โดยใหCคนไปขอรCอง
ไมKใหCเขาขายของปลอม เปJนการใชCจ�ตว�ทยา ซG�งคนไทยก.นKาร�กมาก พอม0คนมาขอรCองเขาก.
ยอมเก.บของปลอมไมKขาย การขอรCองน0AไดCผลมากก�บคนไทย แตKก.ไมKไดCผลอยKางถาวร ส�กพ�ก
ก.นEาออกมาขายอ0ก คนท0�ไปขอรCองจGงตCองไปขอรCองเขาบKอย ๆ จนทEาใหCตอนน0Aของปลอมหาย
ไปเยอะ

น�ส�ตถามวKา หากจะออกส�นคCาใหมKในตลาด เราควรจะต�AงสKวนแบKงการตลาดอยKางไร ?
ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนEาวKาตCองไปทEาว�จ�ยกKอนวKาปuจจ3บ�นใครอย!Kตรงไหน อยKางไรก.ตามเรา

ตCองต�Aงว�ส�ยท�ศน/ใหCก�บ Brand ของเรากKอนไดC เชKน ต�AงวKาเราจะเปJนท0� 1 น�Aนต�AงไดCเลยโดยไมK
ตCองไปว�จ�ย แลCวเราจGงมาว�จ�ยวKาขณะน�Aนในตลาดม0ใครอย!KบCาง แลCวใครม0ความใกลCเค0ยงก�บเรา  
แลCวคKอยไลKจากอ�นด�บท0�เล.กท0�ส3ดกKอนวKาม0สKวนแบKงการตลาดเทKาไร แลCวต�Aงใจท0�จะชนะ Brand 
ท0�เล.กกKอน สมม3ต�เขาม0สKวนแบKงการตลาด 10% ใหCเราต�AงเปaาเลยวKาอ0ก 2 ปgเราจะแซง 10% 
โดยม0เปaาหมายส3ดทCายวKาเราจะเปJนท0� 1 คนท0�ค�ดแบบน0AจGงจะม0โอกาสเปJนท0� 1 และเม��อเปJนท0� 
1 ในเม�องไทยแลCว ก.ใหCเราค�ดถGงการเปJนท0� 1 ระด�บโลก เชKนตอนน0Aเราม0รCาน Lacoste ท0�ใหญK
ท0�ส3ดในโลกอย!Kท0� Central World

ดร.บ3ญเก0ยรต� ย�งไดCยกต�วอยKาง บร�ษ�ท MTI ซG�งเปJนสถาบ�นแตKงหนCาในเคร�อสหพ�ฒน/ 
เท0ยบไปแลCวบร�ษ�ทน0AใหญKกวKาท0� Hollywood เส0ยอ0ก เพราไดCทEาการอบรมชKางแตKงหนCาใน
ประเทศไทยมากกวKา Hollywood จGงน�บวKาเราเปJนอ�นด�บ 1 ในโลก

ว�ธ0การท0�เราจะเอาชนะคนอ��นไดCน�AนเราตCองเง0ยบ ๆ เหม�อนเส�อท0�กEาล�งจะจ�บเหย��อ เส�อ
ตCองหมอบคลานเขCาไป ตCองเง0ยบ ๆ เพราะถCาเขCาไปอยKางโฉKงฉKางเหย��อก.จะร!Cต�วหน0ไปกKอน 
ด�งน�AนถCาเราตCองการชนะเขา เราก.ตCองเง0ยบ ๆ ใหCเหม�อนก�บเส�อ แลCวสาเหต3ท0�เส�อตCองเง0ยบ ๆ 
เพราะเส�อเองก.เปJนส�ตว/ท0�ต�วใหญKเก�นไปถCาอย!KในปQารก ๆ แลCวเขCาไปโฉKงฉKางก.ม0โอกาสท0�จะ
ต�ดตCนไมCก��งไมC เหย��อท0�ม0ขนาดเล.กกวKาก.จะหน0ไปไดC ถGงแมCจะเปJนท3KงโลKงเหย��อก.ม�กจะวKองไว
กวKาเส�อ ถCามาแบบโฉKงฉKางส3ดทCายก.คงไลKเหย��อไมKท�น จGงตCองเขCาหาเหย��อแบบเง0ยบ ๆ แมCแตK
เส�อซ0ตCาท0�ว��งเร.วท0�ส3ดในโลกก.ว��งไดCเร.วเพ0ยงพ�กเด0ยว และย�งเล0AยวไมKเกKงส!Cเหย��อไมKไดCอ0กตKาง
หาก
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น�ส�ตถามวKา ถCาเราไดCร�บภาระก�จอ�นทCาทาย แตKผ!CนEาไมKม0ค3ณสมบ�ต�ท�Aง 3 ขCอท0� ดร.บ3ญ
เก0ยรต� แนะนEา เราควรจะทEาอยKางไร ?

ดร.บ3ญเก0ยรต� แนะนEาใหCเราทEาต�วเปJนผ!CนEาท0�ม0ค3ณสมบ�ต�ท�Aง 3 ขCอ ค�อ เปJนต�วอยKางท0�ด0 
เปJนผ!CใหC และเปJนผ!Cเส0ยสละ โดยนEาในสKวนท0�เรานEาไดC ในสKวนท0�เราด!แลอย!K ทEาอยKางต�Aงอกต�Aง
ใจ แลCวห�วหนCาของเราก.จะคKอย ๆ ส�งเกตเรา อาจจะยกตEาแหนKงผ!CนEาใหCเราเลยก.ไดC

น�ส�ตถามถGงเร��องการบร�หารเวลา เพราะผ!Cบร�หารระด�บส!งงานจะเยอะ ม�กจะไมKคKอยม0
เวลา ?

ดร.บ3ญเก0ยรต� เองก.ม0งาน ม0 Project ตKาง ๆ เยอะมาก ทKานจGงใหCเลขาชKวยบร�หารทKาน
ในเร��องเวลา ด�งน�AนหากใครจะถามวKาทKานวKางชKวงไหนทKานก.จะใหCไปถามเลขา และถCาม0เวลา
วKางไมKวKาจะเปJนในหร�อนอกเวลางาน ใครน�ดมาทKานก.จะร�บน�ดท�Aงหมด แตKก.ย�งม0บางคนบKนวKา
น�ดทKานไมKไดC คนพวกน0Aม�กจะน�ดทKานตอนท0�เขาเองสะดวก สEาหร�บคนพวกน0AทKานก.จะบอกเขา
ไปวKาทKานม0เวลา 24 ช��วโมง ทEาใหCเขาไมKม0ขCออCางตCองเล�กบKนไป สEาหร�บชKวงเวลาสKวนต�วของ
ทKานก.ค�อชKวงท0�ไมKม0น�ด ซG�งก.ย�งเหล�ออ0กต�Aงมาก แตKถCาวKางทKานก.จะด!โทรท�ศน/ อKานหน�งส�อ 
เข0ยนหน�งส�อ ฯลฯ รวมถGงเวลานอนหล�บทKานก.ถ�อรวมเปJนเวลาพ�กของทKานดCวย

น�ส�ตถามวKาส�นคCาในเคร�อสหพ�ฒน/ม0มากมายหลาย Brand สEาหร�บส�นคCาบางอยKางท0�ชน
ก�นม0ว�ธ0จ�ดการอยKางไร และในชKวงว�กฤตเศรษฐก�จท0�ผKานมา หร�อท0�กEาล�งจะมาถGงน0A ม0ว�ธ0บร�หาร
จ�ดการอยKางไร ?

ดร.บ3ญเก0ยรต� อธ�บายวKา ม0คนต�AงขCอส�งเกตไวCเหม�อนก�นวKาทEาไมเราจGงทEาส�นคCา 2 - 3 
อยKางท0�ม0 Position เด0ยวก�น ทEามาส!Cก�นทEาไม ทEาไมไมKทEาแคK Brand เด0ยวจะไดCไมKเปล�องแรง 
แตKถCาเราค�ดในแงKบวกค�ดวKาส!Cก�นเองแตKก.เจร�ญท�Aงหมด เพราะในตลาดส�นคCาอ3ปโภคบร�โภคม0 
Brand เยอะมาก ถCาเราม0 1 Brand ไปรบก�บอ0ก 10 Brands ก.เทKาก�บเราตCองไปรบ 1:10 แตK
ถCาเราม0 3 Brands ก.เทKาก�บเรารบ 1:3 เทKาน�Aนเอง ทEาใหCเราม0โอกาสท0�จะเปJนเจCาตลาดท0�งKาย
กวKา

นอกจากน0Aการรบก�นเอง ทEาใหCเก�ดการพ�ฒนาต�วเอง ก.เหม�อนก�บการเลKนก0ฬา การฝOก
ซCอมหร�อการเลKนก�นเองน0Aก.ทEาใหCเราเกKงขGAนไดC

ด�งน�Aนการท0�เราม0 Brand เยอะ ๆ ทEาใหCเราม0ความแข.งแกรKงมากขGAน
สKวนในกรณ0ท0�ม0ส�นคCาท0�ขายไมKด0 เชKน พวกเส�AอผCาท0�ตCองม0 Size ท0�หลากหลายทEาใหC

ขายไมKหมด เราจGงตCองทEาการ Sale อย!KเปJนประจEา เพ��อทEาการบร�หารของท0�คCางสต.อกใหC
เหล�อในจEานวนท0�เหมาะสม

สKวนท0�ถามถGงชKวงว�กฤต เราตCองค�ดวKาม0ว�กฤตก.ตCองม0โอกาส เม��อม0ตกก.ตCองม0ขGAน ย��งตก
เร.วก.ย� �งขG Aนส!ง ดร.บ3ญเก0ยรต� จะใชC Concept เชKนน0 A เวลาน�กขKาวมาถามทKานวKาอนาคต
เศรษฐก�จจะเปJนอยKางไร ทKานก.จะตอบวKา “ด0ขGAน” อย!Kตลอด ซG�งเปJนการค�ดบวก แลCวเหต3การณ/
ตKาง ๆ ก.ด0ขGAนจร�ง ๆ
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ถCาสถานการณ/แยK เราไปค�ดลบเราก.จะแยKไปตามสถานการณ/ แตKถCาเราค�ดบวก ค�ดวKา
ถGงสถานการณ/จะแยKอยKางไรแตKเราจะด0 ตCองค�ดอยKางน0AกKอนแลCวส��งอ��น ๆ ก.จะตามมาเอง และ
ดCวยความค�ดเชKนน0AทEาใหCเคร�อสหพ�ฒน/ผKานพCนว�กฤต�โดยใชCเวลาเพ0ยง 3 ปgเทKาน�Aน ซG�งก.เก�ด
จากความเช��อม��นและม3Kงม��นท0�จะด0ขGAนน��นเอง

สม�ยกKอนคนท0�ทEาธ3รก�จย�งไมKตCองเขCาใจเร��องการตลาดส�กเทKาใด เพราะสม�ยกKอนเปJน
ตลาดของผ!Cขาย หร�อ seller Market หร�อ Supplier Market ก.ไดC ค�อขอใหCม0ส�นคCาอยKางไรก.
ขายไดC แตKตอนน0AเปJน Buyer Market เปJนชKวงท0� Demand นCอยกวKา Supply คนท0�จะขายของ
ม0มากกวKาคนท0�จะซ�Aอของ จGงเร��มเก�ดการแขKงข�น การตลาดจGงเขCามาม0บทบาทสEาค�ญเปJนอยKาง
มาก ใครท0�อKอนแอทางการตลาดจะตCองคKอย ๆ เล�อนหายไป

น�ส�ตถามวKา อยKาง Lacoste การ Design ส�นคCาในประเทศจะแตกตKางจากส�นคCาตKาง
ประเทศหร�อไมK ?

ดร.บ3ญเก0ยรต� อธ�บายวKา สKวนใหญKจะเหม�อนก�น แตKทาง Lacoste เขาเป�ดโอกาสใหCเรา
เสนอ Design ของเราไดCดCวย แตKเขาจะตCอง approve กKอน

น�ส�ตถามถGงเร��องปuญญาญาณท0� ดร.บ3ญเก0ยรต� พ!ดไปในคร�Aงท0�แลCว ดร.บ3ญเก0ยรต� จGง
อธ�บายเพ��มเต�มวKา คนท3กคนม0ปuญญาญาณ (Intuition) เพราะเราเก�ดก�นมาคนละหลาย ๆ 
ชาต�ภพแลCว ปuญญาญาณน0AเปJนส��งท0�เราส��งสมก�นมา อย!Kในจ�ตใตCสEานGก เหม�อนก�บบางคนท0�ม0
พรสวรรค/ในการทEาอะไรบางอยKางมาต�AงแตKเก�ด เปJนความเขCาใจหร�อความร!Cท0 �ไมKไดCมาจาก
ขCอม!ล ปuญญาญาณน0Aบางคนก.เร0ยกวKา Sixth Sense

ดร.บ3ญเก0ยรต� จGงแนะนEาใหCเราเช��อต�วเองบCาง เอาส��งท0�เราเช��อมาเปJนบรรท�ดฐานท0� 1 
กKอน แลCวคKอยมาพ�จารณาด!วKาใชKหร�อไมK

ดร.บ3ญเก0ยรต� เนCนวKาปuจจ3บ�นการว�จ�ยผ!Cบร�โภคเปJนส��งท0�สEาค�ญมาก คนท0�ทEาว�จ�ยตCองเนCน
ทEาว�จ�ยเพ��อใหCเขCาใจความร!CสGกของผ!Cบร�โภค วKาเขาชอบหร�อไมKชอบส�นคCาของเรา การบร�การ
ของเรา ฯลฯ ซG�งละเอ0ยดอKอนมาก ผ!CทEาว�จ�ยตCองม0ความชEานาญ ตCองทEาบKอย ๆ เพราะถCาเรา
เขCาใจผ!Cบร�โภคจะสKงผลใหCเราทEาธ3รก�จไดCด0

หล�งการว�จ�ยดCวยว�ธ0ตKาง ๆ เราก.จะไดCผลของการว�จ�ยกล�บมา เราย�งตCองสามารถต0ความ
ผลของการว�จ�ยไดCดCวย แตKคนปuจจ3บ�นกล�บต0ความไมKเปJน นEาเสนอไดCเพ0ยงผลของการว�จ�ย
เทKาน�Aน ถCาถามตKอวKาผลเพ��มขGAนเชKนน0AจะทEาอยKางไร ก.จะตอบไมKไดC ย�งไมKสามารถประย3กต/ผล
จากการว�จ�ยใหCเปJนว�ธ0การท0�จะตCองทEาไดC

แมCแตKเราเห.นวKาต�วเลขของเราขGAนแตKของค!KแขKงลง เราย�งตCองร!CดCวยวKาเพราะอะไร และ
เราจะตCองทEาอะไรตKอ ตCองตอบไดCอยKางช�ดเจน

คนสKวนใหญKมาเร0ยนหน�งส�อเพ��อมาหาความร!C ซG�งไมKพอ ร!Cเด0�ยวก.ล�ม ตCองสามารถนEาไป
ใชCประโยชน/ไดC ดร.บ3ญเก0ยรต� จะใชCคEาวKา “เร$ยนร��” ค�อเขCาใจในส��งท0�เราไดCร!Cมา และหากจะ
ใหCถGงข� AนนEาไปประย3กต/ใชCไดC ดร.บ3ญเก0ยรต� จะใชCคEาวKา “ร	บเร$ยนร� �” ซG�งเปJนศ�พท/ของ 
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ดร.บ3ญเก0ยรต� เอง เปJนการร�บเขCาไปในจ�ตใจของเราเพ� �อใหCเราเปล0 �ยนว�ธ0ค�ดของเราใหC
สอดคลCองก�บส��งท0�ด0 ๆ ท0�เราเร0ยนร!Cมา ว�ธ0การร�บเร0ยนร!Cก.ค�อตCองเร0ยนร!CกKอน ค�อนEาส��งท0�ร!Cมาทบท
วนทEาความเขCาใจกKอน คนเราย��งค�ดย��งเขCาใจมากขGAน ตKอมาค�อกระบวนการร�บเร0ยนร!C ด!วKาส��งท0�
เราเขาใจแลCวน0Aอ�นไหนมาประโยชน/ตKอต�วเรา เราก.จะร�บหล�กค�ดน�AนเอาไวCในจ�ตของเรา ใหCจ�ต
ของเราเช��อวKาอ�นน0Aด0 เปJนการบ�นทGกเก.บเอาไวCกKอน การท0�จะทEาใหCไมKล�มเราตCองค�ดบKอย ๆ พ!ด
บKอย ๆ เอาไปสอนคนอ��น ก.จะย��งจEาไดCแมKนยEา

และเม��อเราสอนเร��องด0 ๆ ใหCก�บคนอ��น ก.เทKาก�บตอกยAEาใหCต�วเราเองตCองทEาตามน�AนดCวย 
รวมถGงหน�งส�อ “หล�กค�ดและปร�ชญาการทEางาน บ3ญเก0ยรต� โชคว�ฒนา” ท0�ไดCแจกใหCก�บน�ส�ต
ไปแลCวน�Aนก.ค�อหล�กค�ด ซG�งสKวนใหญKก.มาจาก ดร.เท0ยม โชคว�ฒนา บ�ดาของทKานเอง แตKละ
ขCอในหน�งส�อ ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดCร�บเร0ยนร! Cเพ� �อนEามาใชCในการทEางาน น�ส�ตสามารถนEาไป
พ�จารณา หากค�ดวKาขCอไหนด0 ม0ประโยชน/ ก.สามารถร�บเร0ยนร!CนEาไปใชCไดC

ดร.บ3ญเก0ยรต� ไดCแนะนEาเร��องสมองซ$กซ�าย-ซ$กขวา เปJนเร��องส3ดทCาย สมองซ0กซCาย
จะเก0�ยวขCองก�บขCอม!ล ขKาวสาร เทคโนโลย0 สKวนสมองซ0กขวาจะเก0�ยวก�บอารมณ/ ความร!CสGก 
ค3ณธรรม มโนธรรม ศ�ลปะท�Aงหลาย Creativity รวมถGงการค�ดบวกดCวย คนท0�ค�ดบวกค�อคน
ท0�เจออะไรท0�ด0หร�อไมKด0เราก.ย�งค�ดบวกไดC ซG�งสEาค�ญท0�ว�ธ0ค�ดท0�เปJนบวกน��นเอง สKวนคนท0�ใชC
ขCอม!ลมาก ๆ จะใชCสมองซ0กขวาไมKเปJน น�กการตลาดท0�ตCองการจะประสบความสEาเร.จจGงตCอง
ฝOกใชCสมองซ0กขวาไวCใหCมาก
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