การบรรยายพเศษเรองการตลาด (Marketing)
หลกส!ตร X-MBA มหาวทยาลยบ!รพา ณ อาคารย!ไนเต.ด
วนอาทตย/ท0 24 ก3มภาพนธ/ 2551 เวลา 9.00 – 12.00 น.
โดย ดร.บ3ญเก0ยรต โชควฒนา
ในครAงท0แลCว ดร.บ3ญเก0ยรต ไดCแนะนEาถGงการสอนตวเอง การทบทวนตวเอง ซGงเปJนสง
ท0ทKานสร3ปมาไดCไมKนาน เมอกKอนทKานก.ไมKไดCทบทวนตวเองอยKา งสมEา เสมอ แตKระยะหลงน0 A
ทKานทบทวนตวเองและสร3ปเรองราวตKาง ๆ เปJนประจEา
การทบทวนตวเอง คอ การท0เราทบทวนตวเองวKาสงท0เราทEาไปนAนด0หรอไมKด0 ถ!กตCอง
หรอไมKถ!กตCอง ใชKหรอไมKใชK ทบทวนตวเองตลอดเวลา ตCองทEาใหCเปJนนสยเพราะเปJนสงท0ม0
ประโยชน/มาก แตKคนจEานวนมากเวลาทEาอะไรไปกลบไมKยอมทบทวนตวเองวKาใชKหรอไมKใชK
ควรทEาหรอไมKควรทEา
ในการทEาอะไรสกอยKางหนGง ดร.บ3ญเก0ยรต จะถามตวเองและตอบตวเอง ซGงทKานเร0ยก
วKาการสอนตวเอง บางคนถามแตKไมKยอมตอบตวเอง พ!ดแตKวKาทEาไม ๆ แตKก.ไมKม0คEาตอบใด ๆ
สEาหรบ ดร.บ3ญเก0ยรต ไมKวKาเรองเล.กหรอเรองใหญKทKานก.จะตอบตวเองใหCไดC ซGงหลาย ๆ ครAง
ก.มกจะพบคEาตอบวKาเหต3ท0ทEาใหCเกดเรองตKาง ๆ นAน ก.คอตวเรานนเอง
ตวอยKางคEาถามเพอฝOกการสอนตวเอง: ทEาไมคนญ0ป3QนจGงไดCขยนกวKาคนไทย ?
นสตตอบวKา เพราะคนญ0ป3Qนม0ระเบ0ยบ เพราะเปJนประเทศท0 แพCสงคราม และตCองพAนฟ!
ประเทศ จGงม0แตKความยากลEาบาก ดร.บ3ญเก0ยรต แนะนEาวKา ท0 คนของเขาขยนเพราะประเทศ
ของเขาม0ภยธรรมชาตเยอะมาก จGงทEาใหCคนม0ความขยน ม0ความคลKองตวส!งกวKาประเทศท0คน
อย! Kก นอยK า งสบาย ๆ สE า หรบประเด. น แพC ส งครามท0 นส ตตอบก. ไมK ไดCผ ด แตK ป ระเทศท0 แพC
สงครามยงม0อ0กหลายประเทศ แตKถ Cาเท0ยบความขยนแลCวก.คงยงส!Cญ0ป3QนไมKไดCอย!Kด0 คEา ตอบ
เหลKาน0A ดร.บ3ญเก0ยรต ไมKตCองไปถามใคร ทKานคดแลCวก.ตอบตวทKานเอง
คEาถามตKอมา ทEาไมคนในประเทศเด0ยวกนแตKอย!Kก นคนละภ!ม ประเทศ ภ!ม อากาศ เชKน
ทางเหนอหนาวเย.น กวKาทางใตCมาก ๆ ก.ทEา ใหCคนท0 อย!KทางเหนอซG งม0อากาศหนาวกวKาขยน
กวKาคนท0อย!KทางใตCซGงม0อากาศท0อบอ3KนกวKา ?
นสตตอบวKา อาจเปJนเพราะชKวงเวลาในการทEางานไมKเทKากน คนท0อย!Kในอากาศท0หนาว
กวK าม0ช K ว งเวลาในการทE า งานสA น กวK า และคนท0 อย! K ใ นอากาศหนาวตC อ งทE า ใหCร K า งกาย
เคลอนไหวใหCมากไวC ดร.บ3ญเก0ยรต แนะนEาวKา ทAงสองคEา ตอบก.ม0สKวนถ!ก แตKย งไมKถ GงแกKน
แกKนของเรองน0 Aค อ อากาศท0 หนาวทEา ใหCคนไมKขยนไมKไดC ไมKขยนก.ตCองตาย จGงทEา ใหCเขาม0
ระเบ0ยบวนย ม0ความขยนในการเตร0ยมตว ในการวางแผน อากาศท0หนาวทEาใหCเวลาสAน การท0
เขาม0เวลาไมKมากทEาใหCเขาตCองวางแผนมากกวKาคนท0ม0เวลาเหลอเฟVอ ตCองขยนคด ขยนทEา
มากกวKา ก.เหมอนกบคนท0ม0ช0วตท0ยากลEาบากก.จEาเปJนท0จะตCองใชCสมองมากขGAนเพอใหCตนเอง
อย!Kรอด ตCองม0กลย3ทธ/เพอใหCตวเองอย!KรอดไดC สKวนคนท0ม0ความเปJนอย!Kสบาย ๆ อย!KอยKางไรก.
รอดก.ไมKจEาเปJนท0จะตCองใชCสมองมากนก
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เหลKาน0AคอตวอยKางของการตAงคEาถามแลCวตอบตวเอง และหากเราสงเกตด!ด0 ๆ จะพบวKา
เกอบท3กอยKางจะสมพนธ/ก บดวงอาทตย/ แมCแตKใ นเรองเศรษฐกจนกเศรษฐศาสตร/ก .บอกวKา
เปJนผลมาจากดวงอาทตย/เชKนกน การท0โลกโคจรเขCาใกลCหรอออกหKางจากดวงอาทตย/ลCวนม0
ผลกระทบตKอพชไรK ซGงพชไรKเหลKาน0Aก.มผ
0 ลโดยตรงตKอเศรษฐกจของโลก

ดร.บ3ญเก0ยรต ไดCแนะนEาเรองขอมลและความคดสรางสรรค ถCาไปอKานในหนงสอท0
ดร.บ3ญเก0ยรตเข0ยน ทKา นจะกลKาวไวCว Kา คนท0 เร0ยนมาทางดCา นการตลาดโดยเฉพาะ ถGงแมCจะ
สEาเร.จระดบบณฑตหรอมหาบณฑตก.ตาม กลบไมKคKอยไดCเปJนอนดบ 1 ในองค/กร เพราะยGดตด
กบขCอม!ลมากเกนไป การยดตดขอมลทาใหความคดสรางสรรคหายไป
เราควรตCองร!CถGงความแตกตKางระหวKาง “นก” กบ “คด” กKอน เวลาเราจะทEาอะไรก.ตาม
หากเรานEาเอาขCอม!ลเกKาท0เราเก.บสะสมไวCตAงแตKในอด0ตออกมาใชC สงน0Aเร0ยกวKาเรานก เรายง
ไมK ไดC ใชC ค วามค ดเลย เม อเราย งไมK ไดCฝ O กค ดเราก. จ ะไมKช E า นาญในการค ด แตKก . ไมK ไดC
หมายความวKาขCอม!ลนAนไมKด0 ดร.บ3ญเก0ยรต ยAEา อย!KเสมอวKาขCอม!ลเปJนสงท0ด0แตKอยKานEา ไปใชC
พรEาเพรอจนเกนไป จนยGดตดอย!KกบขCอม!ล ใหCเราเชอความคดของตวเองบCาง ไมKใชKเวลาจะทEา
อะไรก.ตCองไปหาขCอม!ลกK อน ขCอม!ลท0 เราหามาไดCน0 Aก .เปJนขCอม!ลท0 คนอนหามาไดCเ หมอนกน
แลCวเราจะม0 Creativity แตกตKางหรอเหนอกวKาคนอนไดCอยKางไร
ดงนAนคนท0ทEาการตลาดสEาคญมากท0จะตCองเช!"อว#าตนเองม$ Creativity สามารถทEา
อะไรท0 ใหมK ๆ แตกตKางจากคนอนไดC สKวนคนท0 เร0ยนหนงสอมาสKวนใหญKจะทEา อะไรก.ตCองม0
ขCอม!ล จะค3ยอะไรท0ก.ตCองเอาเอกสาร เอาตวเลขมาแสดงกKอน ทEาใหCขาดความคดสรCางสรรค/
เหต3น0AจGงทEาใหCคนท0เร0ยนการตลาดมาส!Cคนท0ไมKไดCเร0ยนมาไมKไดC คนท0เร0ยนการตลาดมาจGงมก
ตCองเปJนล!กนCองคนท0 ไมKไดCเร0ยนมา เพราะคนท0 ไมKไดCเร0ยนมามกจะไมKยGดตดขCอม!ล เขาจะใชC
ความคดมากกวKา สEาหรบนสตท0กEาลงเร0ยนอย!K เร0ยนไปแลCวก.อยKาไปตดแตKขCอม!ล เพราะสงท0
สEาคญกวKาขCอม!ลก.คอความคดของตวเราเอง
เวลาท0 ดร.บ3ญเก0ยรต มาบรรยาย ทKานจGงไมKช0 AนEาวKาวธ0การตCองเปJ น อยKา งนAน ตCองทEา
อยKางน0A การบอกเปJนขAนเปJนตอนแลCวใหCนสตจEาเอาเปJนแคKเพ0ยงการนกเทKานAน ดงนAนทKานจGง
ใหC เปJ น แนวคด เปJ น หลกคดมากกวK า และคนท0 คดบK อ ย ๆ ก. จ ะเกดความชE า นาญ ม0 ค วาม
สามารถในการคดท0เพมขGAน
เวลาจะทEาอะไร ถCาเราใชCขCอม!ลสงท0 ไดCนAนก.จะไมKสรCางสรรค/ ไมKแตกตKาง ดงนAนเวลา
เราสร3 ป ไดC แลC ววK า เราตC อ งการจะทE า อะไร ก. ใหC เ ราเรมทE า ไปเลย โดยระหวK า งทางหากเรา
ตCองการใชCขCอม!ลอะไร เราก.คKอยหาขCอม!ลเฉพาะตรงนAนเทKาท0จEาเปJน บางคนม0ขCอม!ลมากมาย
แตKไมKร!CวKาจะใชCขCอม!ลไหน เพราะม0เยอะไปหมด เหมอนกบสEานวนท0วKา “ร!Cมากยากนาน” บาง
สงท0สEาเร.จไดCงKาย ๆ กลบกลายเปJนสEาเร.จไดCยาก เราจGงตCองทบทวนในสงเหลKาน0A
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การตลาด (Marketing) ในม3มมองของ ดร.บ3ญเก0ยรต จะม0คEาจEากดความวKา “ทา
อะไรก6ไดหลาย ๆ อย#าง ท$"ทาใหลกคาพอใจจนซ!;อสนคาเรา และเราม$ก าไร” ในเรอง
กEาไรน0Aเราอาจจะขาดท3นบCางชวครAงชวคราวไดC แตKถCาขาดท3นไปเรอยเปV_อยตดตKอกนไปนาน ๆ
ก.ไมKนบเปJนการตลาดแลCว ควรจะเปJนการเตลดมากกวKา
นอกจากน0Aย งพ!ดไดCว Kา การตลาดเหมอนการแขKงขน เหมอนการส!Cรบ เหมอนการก0ฬา
และสงท0สEาคญท0ส3ดคอเราตCองอยากชนะ คนท0ทEาการตลาดไปอยKางนAนเอง ทEาไปตามหนCาท0
ทEาไปตามขCอม!ล ทEาไปตามขCอเท.จจรงก.จะไมKสKงผลเทKาไร เปJนการทEาแบบไปเรอย ๆ
นกการตลาดจGงตCองม0เปaาหมาย วKาจะทEาใหCบรรล3อะไร ท0ด0ท0ส3ดคอชนะค!KแขKง สมม3ตเรา
เปJ น Brand เล. ก สK ว นค! K แขK ง เปJ น Brand ใหญK ถC า ใชCข C อม! ล ทางการตลาด เราคงจะบอกไดC
เพ0ยงวKาเราไมKม0ทางท0 จะชนะค!KแขKงไดC คนท0คดอยKา งน0Aก.จะทEา แบบขอไปท0 ทEา ไปแบบเรอย
เปV_อย ถCาจะเปJนนกการตลาดท0ด0 ท0 เกKง ตCองคดวKาถGงจะไมKชนะวนน0A พร3Kงน0AตCองชนะ คดอยKางน0A
จGงจะเปJนคEาตอบของความสEาเร.จ
การคดเอาชนะค!KแขKงน0AไมKตCองไปกลววKาจะไปทEาใหCใครเดอดรCอน หรอไปทEาใหCใครตาย
เปร0ยบไดCกบการเลKนก0ฬาท0ตCองม0ผ!CแพCและผ!Cชนะ แตKเกมน0AเราจะเปJนผ!Cชนะ เมอเราคดท0จะชนะ
ความคดของเราก.จะกวCางขวางกวKา จะนEาศกยภาพท0ตนเองม0ออกมาใชCมากกวKาคนท0ไมKคดจะ
เอาชนะมากมาย
วธ0การคดเชKนน0AเราสามารถนEามาประย3กต/คดกบเรองอน ๆ ไดCดCวย อยKางเรองทว ๆ ไป
ในสEานกงาน เวลาเราทEางานเราก.ตCองคดวKาเราจะตCองเปJนท0 1 ในงานในองค/กร ซGงจะทEาใหC
เราเรมใชCความคดเชKนจะตCองวางตวอยKางไร จะม0จ3ดยนแบบไหน ตCองวางภาพลกษณ/ของตว
เอง บทบาทของตCวเองอยKางไร ไมKเชKนนAนเราก.จะทEางานไปเรอย ๆ ไปวน ๆ
ดงนAนคนท0ทEาการตลาดตCองม0ความอยากเปJนท0 1 คนท0คดจะทEาไปอยKางงAนเองจะไมK
คKอยประสบความสEาเร.จ ความอยากเปJนท0 1 จGงสEาคญมาก ๆ และเมอเปJนท0 1 แลCวเราตCองคด
ตKอวKา เราตCองทAงค!KแขKงใหCขาดลอย ทAงใหCไมKเห.นฝ3Qน
ดร.บ3ญเก0ยรต ไดCพ!ดถGงเรอง บทบาท ท#าท$ และภาพลกษณ ซGงคนเราตCองทบทวน
ตลอดเวลาวKา เราม0ท#าท$เปJนอยKางไร ถ!กตCองสอดคลCองกบสถานภาพของตวเราหรอไมK ตอนน0A
เราตCองเลKนบทบาทอะไร สองสงน0AจะสะทCอนใหCเห.นวKาภาพลกษณของเราเปJนอยKางไร อยKาง
เวลาล! กนC อ งเดอดรC อ น เราก.ต C อ งม0ท K าท0ท0 จะชKว ยเขา ถC า เราทE า เฉย ๆ ล! กนC อ งก. ค งจะไมKร ก
คงจะเปJนหวหนCาท0ด0ไมKไดC หวหนCาท0ด0จGงตCองม0ทKาท0ท0 จะชKวย ตCองม0ความกระตอรอลCนท0 จะ
ชKวย ซGงล!กนCองก.จะเกดความประทบใจ หวหนCาก.จะเปJนผ!CนEาท0ด0ไดC
ผ!CนEา จะตCองม0บทบาท 3 อยKางคอ
● เปJนผ!CใหC: ใหCการชKวยเหลอ ใหCความคด ใหCความร!C ใหCอภย ใหCเงนทอง ฯลฯ
● เปJนตวอยKางท0ด0: เปJนตCนแบบใหCคนอนอยากทEาตาม
● เปJนผ!Cเส0ยสละ: สามารถสละสงท0เปJนของตนเองใหCล!กนCองไดC สละเวลา สละทรพย/ของ
ตวเอง ฯลฯ
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ดร.บ3ญเก0ยรต ไดCแนะนEาเรอง Mindset วKา ท3กคนตAงแตKเด.กมาก.จะม0 Mindset หลาย ๆ
อยKางเกดขGAนมาในตวเอง Mindset หนGงท0 ดร.บ3ญเก0ยรต อยากกลKาวถGงคอ “เราทEาอะไรไมKไดC
ถCาไมKม0ขCอม!ล” เพราะบางคนท0 เร0ยนมาเยอะ ๆ ก.จะเรมตดขCอม!ล เวลาไมKม0ขCอม!ลก.จะทEาอะไร
ไมKถ!ก บางเรองกKอนไปเร0ยนมายงทEาไดCอย!Kเลย แตKพอไปเร0ยนกลบมากลบทEาไมKไดCเพราะไมKม0
ขC อม! ล สE า หร บ Mindset ท0 ไมKก K อ ใหC เก ดผลด0ก บต วเองเชK นน0 A ใหC เ ราปลดออก แลC ว สรC า ง
Mindset ใหมKท0ด0และม0ประโยชน/ขGAนมาแทนเชKน “ไมKม0ขCอม!ลก.ทEางานสEาเร.จไดC” แตKท0 ดร.บ3ญ
เก0ยรต พ!ดน0AไมKใชKวKาตKอไปน0AไมKใหCใชCขCอม!ล ทKานเพ0ยงเตอนใหCอยKาไปตดกบขCอม!ลมากเกนไป
ตวอยKางของ Mindset อ0กอนหนGงคอ บางคนตอนเด.ก ๆ รบประทานปลาแลCวกCางปลา
ตดคอ บางคนเจอเหต3การณ/อยKางน0Aก.ยGดตดเกดเปJน Mindset ท0ไมKด0 ไมKยอมกนปลาอ0กตKอไป
เขาไมK ไดCค ดท0 จะปลด Mindset หรอประสบการณ/ท0 ไมKด 0 อ อกไป บางคนจG งตC อ งตดอย! Kก บ
Mindset อยKา งน0Aไปตลอดช0ว ต ดร.บ3ญเก0ยรต ก.เคยรบประทานปลาแลCวกCางปลาตดคอ แตK
ทK า นจะค ดวK า “ครA งน0 Aต ดคอ ครA ง หนC า ไมKต ดคอแลC ว เพราะจะระว งมากขG A น ” คดเพ อปลด
ประสบการณ/ท0ไมKด0เหลKาน0AทAงไป
เราตC อ งทบทวน Mindset ของเราวK าอนไหนด0 อนไหนไมKด 0 และตC อ งพยายามปลด
Mindset ท0ไมKด0ของเราทAงไป สKวน Mindset ท0ด0 ๆ ก.พยายามนEามาใสKตวเรา Mindset ท0ด0 ๆ
ตวอยKางเชKน กลวบาป ไมKอยากทEาบาป ไมKอยากฆKาสตว/ต ดช0ว ต อยากถอศ0ล ตวเราเองก.จะ
เปJนคนด0ขGAนเรอย ๆ จตของเราก.จะพฒนาส!งขGAนเรอย ๆ
นกการตลาดท0ม0 Mindset วKาตนเองคดเรอง Creative ไมKเปJน คดแตKวKาเรอง Creative
เปJนเรองของมออาช0พ Mindset เชKนน0AเราตCองปลดทAงไป และตCองคดวKา “เราก.ค ด Creative
เปJน คด Creative เกK ง” และจรง ๆ ในการทE าสนคC า หรอพฒนาผลตภณฑ/ต C อ งใชC ค วามคด
สรCางสรรค/เยอะมาก สEาหรบคนท0คดไดCก.จะคดไดCเยอะแยะไปหมด คนอน ๆ ก.ไดCแตKชมวKาเขา
เกKง แตKต วเองคดไมKเปJน ซG งเปJน การคดลบ จGงตCองเปล0 ยนความคดเปJนวKา “เขาทEา ไดC เราก.
ทEาไดC” “เขาเจรญเราก.เจรญไดCและด0กวKาเขาดCวย” ซGงเปJนการคดบวก
เวลาเราจะทEาอะไร เราตCองคดวKาเราทาได ซGงจะทEาใหCเราเกดพลงมหาศาล โดยเรา
ตCองเรมคดบวกกบตวเองกK อน เราตC องคดบวกอย#า งไม#ม $เง! "อ นไข ตCองม?#งม"นอย# า งไม#ม$
เง!"อนไข แมCแตKเราคดบวกเพ0ยงคนเด0ยวก.ยงสามารถทEางานของเราใหCสEาเร.จไดC
สEา หรบความม3 K งมนน0 AเกดขG Aน จากการต;ง เป@า หมาย เมอตA งเปa า หมายแลC ว เราม0 ความ
ปรารถนาอย# า งสงส# งท$ " จ ะใหไดตามเป@ า ความม3 K งมนก. จ ะเกดขG Aน สK ว นคนท0 ตA ง เปa า อยK า ง
เลอนลอยก.จะไมKเกดความม3Kงมน คนท0ตAงเปaาแลCวคดวKาจะตCองทEาไดCจนเกดความม3KงมนเหลKาน0A
คอคนท0คดบวก เปJนความม3KงมนอยKางไมKม0เงอนไข ซGงเราควรจะกลบไปทบทวนตวเองวKาถCา
เราจะทEาใหCเกดความม3Kงมนน0Aกบตวเราเอง เราจะตCองทEาอยKางไร
การตAงเปaาหมายท0ด0 จะตCองตAงใหCเปJนเปaาหมายท0ถ!ก ท0ด0สEาหรบตนเอง เปJนเปaาหมายท0
มากพอ ส!งพอ และจะยงด0ขGAนไปอ0กถCาเปaาหมายนAนทEาใหCคนอนด0ขGAนดCวย
บางคนตAงเปaาหมายแลCวก.บอกตวเองวKา ถGงเปaาหรอไมKถGงก.ไดC คดอยKางน0Aก.จะไมKม0พลง
เราตCองคดวKาเราตCองถGงเปaา ตCองไดCตามเปaา คดบKอย ๆ
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การตAงเปaาหมายใหCก บล!ก ดร.บ3ญเก0ยรต มกจะแนะนEาใหCตAงเปaาใหCล!ก “ด$ เก#ง รวย”
เพราะการตAงเปaาเชKนน0Aจะสามารถครอบคล3มสงตKาง ๆ ไดCทAงหมด เปJนเปaาหมายระดบส!งส3ดท0
อยากจะใหCล ! ก เปJ น จรง ๆ การตA ง เปa า หมายน0 A ไมK ค วรคดตA ง เปa า เปJ นขA น ๆ เชK น คดใหCล ! ก จบ
ปรญญาตร0กKอน พอจบแลCวก.คดใหCล!กจบปรญญาโทตKอ แตKคนท0จบปรญญาโทก.อาจจะไมKเกKง
ก.ไดC สKวนคนท0เกKงไมKจEาเปJนตCองจบปรญญาโทก.ไดC นอกจากน0Aการจบระดบส!ง ๆ ก.ไมKไดCเปJน
ตวช0AชะตาวKาเขาจะรวย ดงนAนใหCเราคดไปเลยวKาล!กจะ เกKง รวย ด0 พรCอมกนไปเลยจะด0กวKา
แตKบ ดาของ ดร.บ3 ญ เก0 ย รต คอ ดร.เท0 ย ม โชควฒนา ทK า นกลบไมK อ ยากใหCล ! ก รวย
เพราะคดวKารวยแลCวจะไมKขยน ทKานจGงไมKเคยคดไมKเคยสอนเพอใหCล!กรวยเลย แตKจะสอนใหC
ล! ก ๆ ม0 ค วามรบผดชอบตK อท3 ก อยK า งท0 ตวเองทE า ซG งส! ต รของ ดร.บ3 ญ เก0 ย รต คE าวK า “ด0 ” ก.
ครอบคล3มถGงความรบผดชอบอย!KแลCว
การตAงเปaา หมายในการทEา งาน ในการทEา การตลาด ก.ตCองตAงไปในทางบวก ตA งดC ว ย
ความมนใจวKาเราจะไดCตามเปaานAน อยKาตAงเปaาแบบเลอนลอยตCองระบ3ลงไปเลย เชKนจะม0ยอด
ขาย 200 ลCานบาท ภายใน 5 ปg จากยอดขายเดม 50 ลCานบาท คนท0ตAงเปaาทCาทายเชKนน0Aก.จะ
เรมใชCสมองคดในสงตKาง ๆ มากมายเพอใหCไดCตามเปaา แตKถCาไมKไดCตAงเปaาก.คงจะไมKคดอะไร
มากมาย ทEาอะไรไปแบบเดม ๆ ไมKม0อะไรเกดขGAน
ดร.บ3ญเก0ยรต พ!ดถGงชKว งวกฤตเศรษฐกจในปg 2540 ทEา ใหCคนไทยตCองเปล0 ยนแปลง
ความคด กKอนหนCานAนเราไปรบเทคโนโลย0จากคนอนมา เขาบอกใหCเราทEาอะไรเราก.ทEา ทEา
เปJนก.ด0ใ จแลCว แตKต อนน0 AเราตC องคดวKา เราตCองไปสอนคนอนไดC ไปขาย Knowhow ไดC เรา
ตCองคดวKาเราตCองเปJนใหญKในโลกไดC คดอยKางน0AเราถGงจะเกด
แตKคนไทยกลบมาพ!ดกนวKาเราแพCจ0น แพCเว0ยดนาม พ!ดบKอย ๆ ก.คงไมKทEาใหCเราชนะเขา
บางคนพ!ดอ0กวKาถCาเมองจ0นทEาอะไร เว0ยดนามทEาอะไร เราตCองหน0ไปทEาอยKางอนท0 เขาไมKทEา
คดอยKางน0AแลCวเมอไรเราจะเจรญ นกวชาการชอบคดอยKางน0AเพราะไดCขCอม!ลมาเชKนน0A นอกจาก
น0Aคนไทยเราสบายกนจนชน ไมKคดจะส!Cใคร
นสตถามถGงกลย3ทธ/ในการวางสนคCา เชKน เครองแตKงกาย Lacoste ในแตKละหCางจะวาง
สนคCา Style ท0แตกตKางกนหรอไมK ?
ดร.บ3ญเก0ยรต กลKาววKาเรองการวาง Style ของสนคCาแตKละหCางไมKเหมอนกนนAนม0สKวน
อย!KบCางแตKม0ไมKมากนก อยKางเซ.นทรลจะขายด0มาก เราจGงพถ0พถนในการปaอนสนคCาเขCาไปใหC
ครบ รวมถGงเขาม0พAนท0ท0จะโชว/สนคCาเยอะดCวย อยKางรCานในตKางจงหวดบางท0ก.ม0พAนท0 ในการ
โชว/สนคCานCอย นอกจากน0Aเซ.นทรลยงม0ความสามารถในการใหCแสงไฟท0โดดเดKนกวKาหCางอน
ซGงแสงก.ม0บทบาทอยKางมากท0จะทEาใหCสนคCาด!ด0นKาซAอ สKวนรCานเล.ก ๆ ก.จะม3KงแตKประหยดไฟ
เลยทEาใหCสนคCาด!ไมKคKอยด0
โดยสร3 ป แลC ว จะขG Aน อย! Kก บกล3 K มผ! C บรโภคและรC า นท0 จE า หนK า ย เพราะถG ง จะเปJ นรC า นของ
Lacoste ดCวยกนเอง ก.ย งม0การแบKงแยกโดยคนทEา งานเอง เพราะปรกตรCา นท0ม0ยอดขายส!ง
กวKาก.จะไดCรบการสนใจและด!แลมากกวKา ยงสนใจก.ยงทEาใหCรCานนAนด!ด0 การทEาการตลาด จะ
ตCองม0การเอาใจใสK ตCองม0การตดตาม และตCองม0 Response Time ท0ด0
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นสตถามถGงเรองสนคCาเล0ยนแบบ วKาบรษทม0วธ0จดการอยKางไร ?
ดร.บ3 ญ เก0 ย รต อธบายวK า เราม0 ก ารจบมาโดยตลอด เรองน0 A เปJ นปu ญ หาโลกแตก จบ
อยKางไรก.ไมKหมดเราจGงตCองเขCาใจ แลCวทEาไปพรCอมกนทAงสองอยKางคอ สKวนท0ขายเราก.ขายกน
ไป สKวนท0จบเราก.จดการกนไป บางคนไปคดแตKวKาตCองรอใหCจดการใหCหมดกKอนแลCวคKอยมา
ขายซGงก.ไมKใชK
อยKางตอนท0ทาง Lacoste มาเสนอใหCบรษทเปJนตวแทนจEาหนKายเมอ 20 ปgท0แลCว ตอน
นAนม0ของปลอมเยอะมาก ดร.บ3ญเก0ยรต บอกเลยวKาไมKเคยทEาสนคCาท0ม0ของปลอมเยอะขนาดน0A
มากKอน ฝรงก.ยงรบเรCาใหCทEาโดยบอกวKาจะชKวยเหลอเราในการจดการกบของปลอมดCวย เรา
จGงรบท0จะทEา
ปuจจ3บ นน0A ดร.บ3ญเก0ยรต ม0กลย3ทธ/โดยใชC Concept แบบไทย ๆ โดยใหCคนไปขอรCอง
ไมKใหCเขาขายของปลอม เปJนการใชCจตวทยา ซGงคนไทยก.นKารกมาก พอม0คนมาขอรCองเขาก.
ยอมเก.บของปลอมไมKขาย การขอรCองน0AไดCผลมากกบคนไทย แตKก.ไมKไดCผลอยKางถาวร สกพก
ก.นEาออกมาขายอ0ก คนท0ไปขอรCองจGงตCองไปขอรCองเขาบKอย ๆ จนทEาใหCตอนน0Aของปลอมหาย
ไปเยอะ
นสตถามวKา หากจะออกสนคCาใหมKในตลาด เราควรจะตAงสKวนแบKงการตลาดอยKางไร ?
ดร.บ3ญเก0ยรต แนะนEาวKาตCองไปทEาวจยกKอนวKาปuจจ3บนใครอย!Kตรงไหน อยKางไรก.ตามเรา
ตCองตAงวสยทศน/ใหCกบ Brand ของเรากKอนไดC เชKน ตAงวKาเราจะเปJนท0 1 นAนตAงไดCเลยโดยไมK
ตCองไปวจย แลCวเราจGงมาวจยวKาขณะนAนในตลาดม0ใครอย!KบCาง แลCวใครม0ความใกลCเค0ยงกบเรา
แลCวคKอยไลKจากอนดบท0เล.กท0ส3ดกKอนวKาม0สKวนแบKงการตลาดเทKาไร แลCวตAงใจท0จะชนะ Brand
ท0เล.กกKอน สมม3ตเขาม0สKวนแบKงการตลาด 10% ใหCเราตAงเปaาเลยวKาอ0ก 2 ปgเราจะแซง 10%
โดยม0เปaาหมายส3ดทCายวKาเราจะเปJนท0 1 คนท0คดแบบน0AจGงจะม0โอกาสเปJนท0 1 และเมอเปJนท0
1 ในเมองไทยแลCว ก.ใหCเราคดถGงการเปJนท0 1 ระดบโลก เชKนตอนน0Aเราม0รCาน Lacoste ท0ใหญK
ท0ส3ดในโลกอย!Kท0 Central World
ดร.บ3ญเก0ยรต ยงไดCยกตวอยKาง บรษท MTI ซGงเปJนสถาบนแตKงหนCาในเครอสหพฒน/
เท0 ยบไปแลCว บรษทน0 Aใ หญK กวKาท0 Hollywood เส0ยอ0ก เพราไดCทEา การอบรมชK า งแตK งหนC า ใน
ประเทศไทยมากกวKา Hollywood จGงนบวKาเราเปJนอนดบ 1 ในโลก
วธ0การท0เราจะเอาชนะคนอนไดCนAนเราตCองเง0ยบ ๆ เหมอนเสอท0กEาลงจะจบเหยอ เสอ
ตCองหมอบคลานเขCาไป ตCองเง0ยบ ๆ เพราะถCาเขCาไปอยKางโฉKงฉKางเหยอก.จะร!Cต วหน0ไปกKอน
ดงนAนถCาเราตCองการชนะเขา เราก.ตCองเง0ยบ ๆ ใหCเหมอนกบเสอ แลCวสาเหต3ท0เสอตCองเง0ยบ ๆ
เพราะเสอเองก.เปJนสตว/ท0ตวใหญKเกนไปถCาอย!KในปQารก ๆ แลCวเขCาไปโฉKงฉKางก.ม0โอกาสท0 จะ
ตดตCนไมCกงไมC เหยอท0ม0ขนาดเล.กกวKาก.จะหน0ไปไดC ถGงแมCจะเปJนท3KงโลKงเหยอก.มกจะวKองไว
กวKาเสอ ถCามาแบบโฉKงฉKางส3ดทCายก.คงไลKเหยอไมKทน จGงตCองเขCาหาเหยอแบบเง0ยบ ๆ แมCแตK
เสอซ0ตCาท0วงเร.วท0ส3ดในโลกก.วงไดCเร.วเพ0ยงพกเด0ยว และยงเล0AยวไมKเกKงส!CเหยอไมKไดCอ0กตKาง
หาก
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นสตถามวKา ถCาเราไดCรบภาระกจอนทCาทาย แตKผ!CนEาไมKม0ค3ณสมบตทAง 3 ขCอท0 ดร.บ3ญ
เก0ยรต แนะนEา เราควรจะทEาอยKางไร ?
ดร.บ3ญเก0ยรต แนะนEาใหCเราทEาตวเปJนผ!CนEาท0ม0ค3ณสมบตทAง 3 ขCอ คอ เปJนตวอยKางท0ด0
เปJนผ!CใหC และเปJนผ!Cเส0ยสละ โดยนEาในสKวนท0เรานEาไดC ในสKวนท0เราด!แลอย!K ทEาอยKางตAงอกตAง
ใจ แลCวหวหนCาของเราก.จะคKอย ๆ สงเกตเรา อาจจะยกตEาแหนKงผ!CนEาใหCเราเลยก.ไดC
นสตถามถGงเรองการบรหารเวลา เพราะผ!Cบรหารระดบส!งงานจะเยอะ มกจะไมKคKอยม0
เวลา ?
ดร.บ3ญเก0ยรต เองก.ม0งาน ม0 Project ตKาง ๆ เยอะมาก ทKานจGงใหCเลขาชKวยบรหารทKาน
ในเรองเวลา ดงนAนหากใครจะถามวKาทKานวKางชKวงไหนทKานก.จะใหCไปถามเลขา และถCาม0เวลา
วKางไมKวKาจะเปJนในหรอนอกเวลางาน ใครนดมาทKานก.จะรบนดทAงหมด แตKก.ยงม0บางคนบKนวKา
นดทKานไมKไดC คนพวกน0AมกจะนดทKานตอนท0เขาเองสะดวก สEาหรบคนพวกน0AทKานก.จะบอกเขา
ไปวKาทKานม0เวลา 24 ชวโมง ทEาใหCเขาไมKม0ขCออCางตCองเลกบKนไป สEาหรบชKวงเวลาสKวนตวของ
ทKานก.ค อชKวงท0 ไมKม0น ด ซG งก.ย งเหลออ0กตAงมาก แตKถCาวKางทKานก.จะด!โทรทศน/ อKา นหนงสอ
เข0ยนหนงสอ ฯลฯ รวมถGงเวลานอนหลบทKานก.ถอรวมเปJนเวลาพกของทKานดCวย
นสตถามวKาสนคCาในเครอสหพฒน/ม0มากมายหลาย Brand สEาหรบสนคCาบางอยKางท0ชน
กนม0วธ0จดการอยKางไร และในชKวงวกฤตเศรษฐกจท0ผKานมา หรอท0กEาลงจะมาถGงน0A ม0วธ0บรหาร
จดการอยKางไร ?
ดร.บ3ญเก0ยรต อธบายวKา ม0คนตAงขCอสงเกตไวCเหมอนกนวKาทEาไมเราจGงทEาสนคCา 2 - 3
อยKางท0ม0 Position เด0ยวกน ทEามาส!CกนทEาไม ทEาไมไมKทEาแคK Brand เด0ยวจะไดCไมKเปลองแรง
แตKถCาเราคดในแงKบวกคดวKาส!CกนเองแตKก.เจรญทAงหมด เพราะในตลาดสนคCาอ3ปโภคบรโภคม0
Brand เยอะมาก ถCาเราม0 1 Brand ไปรบกบอ0ก 10 Brands ก.เทKากบเราตCองไปรบ 1:10 แตK
ถCาเราม0 3 Brands ก.เทKากบเรารบ 1:3 เทKานAนเอง ทEาใหCเราม0โอกาสท0จะเปJนเจCาตลาดท0งKาย
กวKา
นอกจากน0Aการรบกนเอง ทEาใหCเกดการพฒนาตวเอง ก.เหมอนกบการเลKนก0ฬา การฝOก
ซCอมหรอการเลKนกนเองน0Aก.ทEาใหCเราเกKงขGAนไดC
ดงนAนการท0เราม0 Brand เยอะ ๆ ทEาใหCเราม0ความแข.งแกรKงมากขGAน
สKว นในกรณ0ท0ม0ส นคCาท0 ขายไมKด 0 เชK น พวกเสA อผC าท0 ตCอ งม0 Size ท0หลากหลายทEา ใหC
ขายไมKห มด เราจG งตC อ งทE า การ Sale อย! K เปJ น ประจE า เพอทE า การบรหารของท0 คC า งสต. อ กใหC
เหลอในจEานวนท0เหมาะสม
สKวนท0ถามถGงชKวงวกฤต เราตCองคดวKาม0วกฤตก.ตCองม0โอกาส เมอม0ตกก.ตCองม0ขGAน ยงตก
เร. วก.ย งขG A นส! ง ดร.บ3 ญ เก0 ย รต จะใชC Concept เชK นน0 A เวลาน กขK า วมาถามทK า นวK า อนาคต
เศรษฐกจจะเปJนอยKางไร ทKานก.จะตอบวKา “ด0ขGAน” อย!Kตลอด ซGงเปJนการคดบวก แลCวเหต3การณ/
ตKาง ๆ ก.ด0ขGAนจรง ๆ
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ถCาสถานการณ/แยK เราไปคดลบเราก.จะแยKไปตามสถานการณ/ แตKถCาเราคดบวก คดวKา
ถGงสถานการณ/จะแยKอยKางไรแตKเราจะด0 ตCองคดอยKางน0AกKอนแลCวสงอน ๆ ก.จะตามมาเอง และ
ดCวยความคดเชKนน0AทEาใหCเครอสหพฒน/ผKานพCนวกฤตโดยใชCเวลาเพ0ยง 3 ปgเทKานAน ซG งก.เกด
จากความเชอมนและม3Kงมนท0จะด0ขGAนนนเอง
สมยกKอนคนท0ทEาธ3รกจยงไมKตCองเขCาใจเรองการตลาดสกเทKาใด เพราะสมยกKอนเปJน
ตลาดของผ!Cขาย หรอ seller Market หรอ Supplier Market ก.ไดC คอขอใหCม0สนคCาอยKางไรก.
ขายไดC แตKตอนน0AเปJน Buyer Market เปJนชKวงท0 Demand นCอยกวKา Supply คนท0จะขายของ
ม0มากกวKาคนท0จะซAอของ จGงเรมเกดการแขKงขน การตลาดจGงเขCามาม0บทบาทสEาคญเปJนอยKาง
มาก ใครท0อKอนแอทางการตลาดจะตCองคKอย ๆ เลอนหายไป
นสตถามวKา อยKาง Lacoste การ Design สนคCาในประเทศจะแตกตKางจากสนคCาตKา ง
ประเทศหรอไมK ?
ดร.บ3ญเก0ยรต อธบายวKา สKวนใหญKจะเหมอนกน แตKทาง Lacoste เขาเป•ดโอกาสใหCเรา
เสนอ Design ของเราไดCดCวย แตKเขาจะตCอง approve กKอน
นสตถามถGงเรองปuญญาญาณท0 ดร.บ3ญเก0ยรต พ!ดไปในครAงท0 แลCว ดร.บ3ญเก0ยรต จGง
อธบายเพมเตมวKา คนท3ก คนม0ป uญ ญาญาณ (Intuition) เพราะเราเกดกนมาคนละหลาย ๆ
ชาตภพแลCว ปuญญาญาณน0AเปJนสงท0เราสงสมกนมา อย!KในจตใตCสEานGก เหมอนกบบางคนท0ม0
พรสวรรค/ในการทEา อะไรบางอยKา งมาตAงแตKเกด เปJน ความเขCา ใจหรอความร!Cท0 ไมKไดCมาจาก
ขCอม!ล ปuญญาญาณน0Aบางคนก.เร0ยกวKา Sixth Sense
ดร.บ3ญเก0ยรต จGงแนะนEาใหCเราเชอตวเองบCาง เอาสงท0 เราเชอมาเปJนบรรทดฐานท0 1
กKอน แลCวคKอยมาพจารณาด!วKาใชKหรอไมK
ดร.บ3ญเก0ยรต เนCนวKาปuจจ3บนการวจยผ!CบรโภคเปJนสงท0สEาคญมาก คนท0ทEาวจยตCองเนCน
ทEาวจยเพอใหCเขCาใจความร!CสGกของผ!Cบรโภค วKาเขาชอบหรอไมKชอบสนคCาของเรา การบรการ
ของเรา ฯลฯ ซG งละเอ0ยดอKอนมาก ผ!CทEาวจยตCองม0ความชEานาญ ตCองทEาบKอย ๆ เพราะถCาเรา
เขCาใจผ!CบรโภคจะสKงผลใหCเราทEาธ3รกจไดCด0
หลงการวจยดCวยวธ0ตKาง ๆ เราก.จะไดCผลของการวจยกลบมา เรายงตCองสามารถต0ความ
ผลของการวจยไดCดCวย แตKคนปuจจ3บ นกลบต0ความไมKเปJน นEาเสนอไดC เพ0ยงผลของการวจย
เทKานAน ถCาถามตKอวKาผลเพมขGAนเชKนน0AจะทEาอยKางไร ก.จะตอบไมKไดC ยงไมKสามารถประย3กต/ผล
จากการวจยใหCเปJนวธ0การท0จะตCองทEาไดC
แมCแตKเราเห.นวKาตวเลขของเราขGAนแตKของค!KแขKงลง เรายงตCองร!CดCวยวKาเพราะอะไร และ
เราจะตCองทEาอะไรตKอ ตCองตอบไดCอยKางชดเจน
คนสKวนใหญKมาเร0ยนหนงสอเพอมาหาความร!C ซGงไมKพอ ร!Cเด0•ยวก.ลม ตCองสามารถนEาไป
ใชCประโยชน/ไดC ดร.บ3ญเก0ยรต จะใชCคEาวKา “เร$ยนร” คอเขCาใจในสงท0เราไดCร!Cมา และหากจะ
ใหCถ G งขA นนE า ไปประย3 กต/ ใชC ไดC ดร.บ3 ญ เก0 ย รต จะใชCค E าวK า “รบเร$ ย นร” ซG งเปJ นศพท/ ข อง
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ดร.บ3 ญ เก0 ย รต เอง เปJ น การรบเขC า ไปในจ ตใจของเราเพอใหC เ ราเปล0 ยนวธ0ค ดของเราใหC
สอดคลCองกบสงท0ด0 ๆ ท0เราเร0ยนร!Cมา วธ0การรบเร0ยนร!Cก.คอตCองเร0ยนร!CกKอน คอนEาสงท0ร!Cมาทบท
วนทEาความเขCาใจกKอน คนเรายงคดยงเขCาใจมากขGAน ตKอมาคอกระบวนการรบเร0ยนร!C ด!วKาสงท0
เราเขาใจแลCวน0Aอนไหนมาประโยชน/ตKอตวเรา เราก.จะรบหลกคดนAนเอาไวCในจตของเรา ใหCจต
ของเราเชอวKาอนน0Aด0 เปJนการบนทGกเก.บเอาไวCกKอน การท0จะทEาใหCไมKลมเราตCองคดบKอย ๆ พ!ด
บKอย ๆ เอาไปสอนคนอน ก.จะยงจEาไดCแมKนยEา
และเมอเราสอนเรองด0 ๆ ใหCกบคนอน ก.เทKากบตอกยAEาใหCตวเราเองตCองทEาตามนAนดCวย
รวมถGงหนงสอ “หลกคดและปรชญาการทEางาน บ3ญเก0ยรต โชควฒนา” ท0ไดCแจกใหCกบนสต
ไปแลCวนAนก.คอหลกคด ซG งสKวนใหญKก.มาจาก ดร.เท0ยม โชควฒนา บดาของทKานเอง แตKละ
ขC อ ในหนงสอ ดร.บ3 ญ เก0 ย รต ไดCร บเร0 ย นร! C เพอนE า มาใชC ใ นการทE า งาน นสตสามารถนE า ไป
พจารณา หากคดวKาขCอไหนด0 ม0ประโยชน/ ก.สามารถรบเร0ยนร!CนEาไปใชCไดC
ดร.บ3ญเก0ยรต ไดCแนะนEาเรองสมองซ$กซาย-ซ$กขวา เปJนเรองส3ดทCาย สมองซ0กซCาย
จะเก0 ยวขCองกบขCอม!ล ขKาวสาร เทคโนโลย0 สKวนสมองซ0กขวาจะเก0 ยวกบอารมณ/ ความร!CสGก
ค3ณธรรม มโนธรรม ศลปะทAงหลาย Creativity รวมถGงการคดบวกดCวย คนท0คดบวกคอคน
ท0 เจออะไรท0ด0หรอไมKด0เราก.ย งคดบวกไดC ซG งสEาคญท0 วธ0ค ดท0 เปJ น บวกนนเอง สKว นคนท0 ใชC
ขCอม!ลมาก ๆ จะใชCสมองซ0กขวาไมKเปJน นกการตลาดท0ตCองการจะประสบความสEาเร.จจGงตCอง
ฝOกใชCสมองซ0กขวาไวCใหCมาก
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