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ดร.บ4ญเก6ยรต� โชคว�ฒนา ได?แนะนBาน�กศCกษาเร��องการตรงต�อเวลาวDา เปFนพ�Gนฐาน
สBาค�ญตDอการทBางาน ตDอความสBาเรIจ การไมDตรงตDอเวลาบางคร�GงทBาให?ต�วเองเด�อนร?อน หร�อ
บางคร�Gงเพ��อนรDวมงานและองค�กรกIเด�อดร?อนไปด?วย ฉะน�GนจCงควรฝNกว�น�ยตนเองให?ตรงเวลา
เสมอ

การค�ดบวก (Positive Thinking) เก6�ยวข?องก�บการตลาดเพราะ ดร.บ4ญเก6ยรต� 
ส�งเกตและพบวDาคนท6�ทBาการตลาดได?ด6ต?องเปFนคนค�ดบวก ซC�งเป นเร"#องของการค�ดในส��ง
ท6�ด6 ค�ดวDาทBาได? ส��งท6�ทBาไปแล?วจะสDงผลให?องค�กรของเราร4Dงเร�องเจร�ญก?าวหน?าด?วย

ตรงก�นข?ามก�บการค�ดบวกค�อการค�ดลบ หากเราม6ว�ตถ4ประสงค�ในการมาเร6ยนว�ชา
ทางการตลาด เพราะค�ดวDาไมDม6ความม��นใจเร��องการตลาด จCงต?องการเร6ยนร�?ทางด?านการ
ตลาดเพ��มขCGน ความค�ดเชDนน6GเปFนการค�ดลบ หากค�ดในแงDบวก เราควรค�ดวDาเรามาเร6ยนการ
ตลาดแล?วเราจะนBาไปใช?ให?เปFนประโยชน�ได?อยDางแนDนอน

การค�ดบวก และการค�ดลบ บางคนไมDเคยแยกแยะวDากBาล�งค�ดบวกหร�อค�ดลบอย�D 
โดยสร4ปแล?วการค�ดบวกค�อการค�ดวDาเราทBาได? และส��งท6�เราทBาจะประสบผลสBาเรIจ โดยไมD
จBาเปFนจะต?องไปเร6ยนเยอะ ๆ ถCงจะทBาได? เราต?องเช��อวDาเราทBาได? เราม6ศ�กยภาพพอท6�จะ
ทBาได?ไมDวDาจะเปFนเร��องใด ไมDใชDเฉพาะในเร��องการตลาดท6�เร6ยนมาเทDาน�Gน เร��องอะไร ๆ เรากI
ทBาได?

ดร.บ4ญเก6ยรต� ม�กจะพ�ดยGBาเร��องการค�ดบวกอย�DอยDางสม�Bาเสมอ เพราะม6คนจBานวน
มาก รวมถCงผ�?ท6�สBาเรIจการศCกษาระด�บมหาบ�ณฑ�ต ม�กจะค�ดเสมอวDา เร6ยนมาทางด?านไหนกI
ทBาได?แคDด?านท6�เร6ยนมาเทDาน�Gน ซC�งบางคร�Gงในด?านท6�เร6ยนมากIย�งทBาได?ไมDด6ด?วยซGBา เพราะต�ว
เองค�ดลบอย�D ดร.บ4ญเก6ยรต� จCงแนะนBาให?ท4กคนค�ดบวกวDา เร6ยนอะไรมากIทBาอยDางอ��นได?
ท�Gงหมด ต?องใสDความค�ดบวกเชDนน6Gลงในจ�ตใต?สBานCกของเราให?ได?

เราควรแยกแยะให?ได?ตลอดเวลาวDาส��งท6�เราค�ด อ�นไหนค�ดบวก อ�นไหนค�ดลบอย�D 
ซC�งจะเปFนประโยชน�ตDอต�วเอง เพราะการค�ดบวกจะสDงผลให?เราทBาอะไรกIได? ทBาแล?วกIจะ
ประสบผลสBาเรIจ และม6ศ�กยภาพท6�ด6ด?วย เพราะการค�ดบวกเปFนการส��งจ�ตใต?สBานCกของเรา 
และเน��องจากจ�ตใต?สBานCกของเราม6พล�งมาก เม��อเราส��งจ�ตใต?สBานCก จ�ตใต?สBานCกกIจะ
สน�บสน4นให?เราได?ตามส��งท6�เราต?องการ
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การค�ดบวก ม&ส�วนช�วยในเร"#องการตลาด เพราะการตลาดเปFนเร��องของอนาคต 
ถCงแม?เราจะจBาท4กต�วอ�กษรในหน�งส�อการตลาดได? กIอาจทBาการตลาดไมDสBาเรIจ เปFนเพราะ
เรานBาบางเร��องมาใช?ผ�ดเวลา หร�อบางคร�GงทBาบางเร��องกIเส6ยเวลาไปเปลDา ๆ  เร��องบางเร��องกI
สBาค�ญน?อย แตDในหน�งส�อกIไมDได?ระบ4ไว?วDาเร��องใดสBาค�ญมากสBาค�ญน?อย และคงไมDหน�งส�อ
เลDมใดเชDนก�นท6�จะบอกวDาเร��องใดต?องทBาเรIว ทBาช?า หร�อทBาใหญD ทBาเลIก

แตDในการทBาการตลาดจร�ง ๆ ต?องสร4ปให?ได? ค�ดให?ออกวDาอ�นน6Gต?องทBาเรIวแคDไหน 
ในเวลาเทDาไร อ�นน6Gควรจะใช?ท4นมากแคDไหน อ�นไหนไมDควรใช?เวลามาก หร�อไมDควรทBาเลย 
ซC�ง ดร.บ4ญเก6ยรต� ได?ร�บการถDายทอดส��งน6Gจาก ดร.เท6ยม (บ�ดาของ ดร.บ4ญเก6ยรต�) มาโดย
ตลอด ซC�งเร6ยกวDา “เรIว ช?า หน�ก เบา” หากเรานBาคBาน6Gมาประย4กต�ก�บบทเร6ยนท6�เราเร6ยนได?กI
จะเก�ดประโยชน�เปFนอยDางย��ง

อ6กคBาหนC�งท6�ควรนBาใช?ประกอบด?วยค�อ “ใช� หร"อ ไม�ใช�” เชDน สBาหร�บ Case น6G บท
เร6ยนน6G ใชD เราควรนBามาประย4กต�ใช? สDวนบทเร6ยนน�Gน ไมDใชD เราไมDต?องนBามาประย4กต�ใช?เลย 
เราต?องสามารถตอบต�วเองได? 

ดร.บ4ญเก6ยรต� เวลาเจอก�บมหาบ�ณฑ�ตท6�เพ��งสBาเรIจการศCกษา จะพบวDาเขาร?อนว�ชา 
พยายามแสดงให?ผ�?อ��นเปFนวDาต�วเองร�?เร��องการตลาดเยอะ โดยจะชอบใช/ศ1พท4ท&#พวกไม�จบ
การตลาดฟ7งแล/วไม�ร9/เร"#อง เชDนคBาวDา “Above the Line”  “Below the Line” ศ�พท�คBาน6G
นDาจะได?มาจากบร�ษ�ทโฆษณา อาจารย�ในเม�องนอกนBามาสอน อาจารย�ในเม�องไทยกIเกIบมา
สอนตาม น�กศCกษาท6�ได?ย�นกIเกIบมาพ�ดตาม

คBาวDา Below the Line ค�อ การใช?งบท6�ไมDใชDงบ Media ใช?งบ Promotion สDวน 
Above the Line ค�อการใช?งบโฆษณา ในหน�งส�อพ�มพ�กIจะใช?ศ�พท�เหลDาน6GบDอย ๆ

การตลาดเป นเร"#องนามธรรม ไมDม6ของให?เหIน ไมDสามารถจ�บต?องได? แตDผลของ
การตลาดอาจจะออกมาเปFนร�ปธรรมได? เชDน เก�ดส�นค?าใหมDท6�ม6ความเจร�ญก?าวหน?า เก�ดยอด
ขายด6ขCGนเร��อย ๆ ต�วเราเองเง�นเด�อนขCGน

ด�งน�Gน ดร.บ4ญเก6ยรต� จCงแนะนBาให?น�กศCกษาท6�ต?องการเข?าใจและทBาการตลาดได?
สBาเรIจในอนาคต  ต?องพยายามค�ดโดยไม�ต/องเห<นของ  (Conceptional Thinking)  ค�ด
ให?ได? ค�ดให?เปFน การค�ดม6หลายระด�บ ค�อการนCก และการค�ด

การน=ก เชDน นCกถCงข?อม�ลท6�เราร�? ท6�เราเกIบมา อด6ตเราทBาอะไรมา ซC�งคน คนสDวน
ใหญDใช?ว�ธ6นCก ค�ดไมDคDอยเปFน ค�ดไมDคDอยมากพอ เพราะจะทBาอะไรกIใช?ข?อม�ลในอด6ตมาเปFน
พ�GนฐานในการทBาส��งตDาง ๆ ในอนาคต 

การค�ด เปFนการค�ดอะไรใหมD ๆ ท6�ย�งไมDเก�ดขCGน ค�ดในส��งท6�ไมDม6มากDอนในวงการการ
ตลาด ซC�งจะม6โอกาสประสบความสBาเรIจมากกวDา และน6�ค�อคBาตอบของการทBาการตลาด

แตDกIไมDใชDท4กส��งท4กอยDางท6�ใหมD ๆ จะด6ท�Gงหมด ใหมDแตDไมD Work กIม6 ซC�งเราต?องม6
การประเม�น การว�ด การว�จ�ยด?วยวDาผ�?บร�โภคยอมร�บหร�อไมD

2



ม6น�กศCกษาถามถCงว�ธ&การฝ?กฝนความค�ด ซC�ง ดร.บ4ญเก6ยรต� แนะนBาวDา ต/องค�ด
บ�อย ๆ เหIนอะไรกIให?ต�GงคBาถามต�วเอง แล?วหาคBาตอบด?วยต�วเอง ซC�งทDานใช?มาต�GงแตDเร��ม
ทBางานใหมD ๆ แล?ว พฤต�กรรมของบางคนต�GงคBาถามขCGนมา แล?วค�ดวDาไม�ร9/ซ�  แปลกจ1งเลย 
ค�ดแคDน6GกIจะไมDค�ดจะหาคBาตอบแล?ว การหาคBาตอบไมDจBาเปFนต?องไปหาข?อม�ล เราท4กคนม6
ความร�?ท6�สะสมมา ซC�งกIค�อ องค�ความร�? ซC�งม6อย�Dในต�วเราเองอย�Dแล?ว ย��งต�GงคBาถามแล?วหาคBา
ตอบบDอย ๆ จะทBาให?เราเปFนคนชDางส�งเกต และสามารถหาข?อสร4ปได?อย�Dเร��อยๆ

แตDข?อม�ลกIไมDไชDวDาเปFนส��งท6�ไมDสBาค�ญ แตDต?องใช?ในเวลาท6�เหมาะสม บางเร��องท6�ไมD
เก6�ยวก�บข?อม�ลเลย กIไมDต?องนBาข?อม�ลมาใช? 

น�กการตลาดต?องหล6กเล6�ยงคBาวDา “อยาก” ซC�งคBาน6GเปFนการบDงบอกวDาเรากBาล�งใช?ต�ว
เองเปFนท6�ต�Gง โดยไมDร�?เลยวDาตรงก�บความต?องการของผ�?บร�โภคหร�อไมD ผ�?บร�โภคอยากซ�Gอ
หร�อไมD

น�กการตลาดต?องเอาผ�?บร�โภคสDวนใหญDเปFนท6�ต�Gงเสมอ แตD “อยาก” ในบางคร�GงกIย�ง
โชคด6สBาเรIจได? อาจเพราะความบ�งเอ�ญท6�ความอยากน�Gนตรงก�บความต?องการของผ�?บร�โภค
สDวนใหญD หร�อ ความอยากน�Gนพอด6เก�ดความแตกตDางอยDางม6น�ยสBาค�ญเม��อเท6ยบก�บของคน
อ��น

เม��อเก�ดความสBาเร<จ เราต/องว�เคราะห4ให/ได/ว�าสBาเร<จเพราะอะไร โดยใช/ว�ธ&ต1Dง
คBาถามแล/วหาคBาตอบ เชDน ร?านอาหารท6�ประสบความสBาเรIจ สBาเรIจเพราะตรงไหน อาจได?
คBาตอบวDารสชาต�อาหารด6 เราต?องเจาะถามตDอไปวDารสชาต�ตรงไหน ซC�งร?านอาหารใน
ปjจจ4บ�นท6�ประสบความสBาเรIจม�กใช?รสหวานเปFนต�วนBา

Marketing Mix ของ ดร.บ4ญเก6ยรต� โชคว�ฒนา
1. Product ผล�ตภ�ณฑ�
2. Price  ราคา
3. Place การจ�ดจBาหนDาย
4. Promotion การสDงเสร�มการตลาด
5. People ผ�?คน
6. Presentation การนBาเสนอ
7. Pissadarn (พ�สดาร) นว�ตกรรม  Innovation และความค�ดสร?างสรรค� 

Creativity  ข?อน6Gควรสอดแทรกอย�Dในท�Gง 6 P ข?างต?น
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Marketing ย�งสามารถนBามาใช?ในครอบคร�ว ใช?ก�บล�กได? โดยต/องม&การต1Dง 
Objective ก�อน เชDน ต?องการให?ล�กเปFนคนด6 

เม��อต�Gงว�ตถ4ประสงค�แล?วจCงจะค�ดถCงขบวนการตDาง ๆ ท6�จะทBาให?ล�กเปFนคนด6 เชDน 
● ยกต�วอยDางเร��องด6 ๆ ให?ล�กฟjงบDอย ๆ
● เลDาน�ทานด6 ๆ ให?ล�กฟjง
● Promotion เชDน ให?รางว�ลเม��อล�กทBาด6ครบ 10 คร�Gง
● พาล�กไปชมภาพยนตร� แล?วให?ล�กค�ดหาคBาตอบวDาได?อะไรด6 ๆ จากภาพยนตร�

บ?าง (อยDาช6GนBาล�ก)
● ให?ล�กเข6ยนสร4ป ทบทวนวDาแตDละว�นทBาความด6อะไรบ?าง ได?หล�กค�ดด6 ๆ อะไร

บ?าง
● ฯลฯ

เวลาค�ด ต?องค�ดให?ได?หลาย ๆ ว�ธ6กDอน แล?วพ�จารณาวDาว�ธ6ไหนได?ผลด6ท6�ส4ด แล?ว
คDอยเล�อกใช?ว�ธ6น�Gน เราต?องสามารถค�ดเร��องตDาง ๆ ได?อยDางถ�กต?อง“ค�ดได? ค�ดเปFน”

เราต?องทบทวนต�วเองเสมอวDาส��งท6�ทBาไปน�Gน “ใชD” หร�อ “ไมDใชD”
ความร9/ ก1บ การเร&ยนร9/: ความร�? หาได?จากข?อม�ลตDาง ๆ มากมาย สDวนการเร6ยนร�? 

ค�อ ทBาความเข?าใจก�บความร�?ท6�ม6อย�D จากน�Gนต?องฝNกสร4ปให?เปFนหล�กค�ด แล?วจCงนBาไปทดลอง
ใช? (Test) จนเก�ดเปFนประสบการณ�ในการทBา

อ6กคBาท6�ไมDควรใช?ในการตลาดค�อ “ค�ดนอกกรอบ” ดร.บ4ญเก6ยรต� ไมDเคยค�ดเลยวDาม6
กรอบ ให?เราค�ดเสมอวDาเราค�ดได?โดยไมDม6ขอบเขตจBาก�ดใด ๆ เลย

หล�กค�ดเราได?มาจากส��งแวดล?อม ซC�งปjจจ4บ�นส��งแวดล?อมกIแยDลงท4กว�น เรากIเกIบ
หล�กค�ดท6�ไมDด6มากขCGน 

ดร.บ4ญเก6ยรต� เร6ยกหล�กค�ดเหลDาน6GวDา Mind Set (ฐานความค�ด) ซC�งจะม6ท�Gงส��งท6�
ด6 และไมDด6 ม6ผลกระทบตDอพฤต�กรรม น�ส�ยต�วของเราเอง ม6ผลตDอการงานท6�เราทBา ดร.บ4ญ
เก6ยรต� จCงแนะนBาให?เราค�ดบวก เพ��อท6�จะมาปร�บสมด4ลก�บส��งแวดล?อมท6�แยDลงเหลDาน6G

Marketing Strategies
ปjจจ�ยท6�จะทBาให?เก�ด Strategy ม6 2 ปjจจ�ย

1. ต?องม6ค9�แข�ง (ท6�ท�ดเท6ยม หร�อเหน�อกวDาเรา)
2. ต?องม6ความอยากท&#จะเอาชนะค�DแขDง

ค�DแขDงจะต?องเปFนค�DแขDงท6�ท�ดเท6ยมก�บเรา หร�อเหน�อกวDาเรา แตDถ?าเราใหญDท6�ส4ดแล?ว
ให?เราหาค�DแขDงท6�อย�Dก�นคนละธ4รก�จท6�ใหญDกวDาเรากIได?
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เม��อหาค�DแขDงได? ตDอไปกIต?องม6ว�ธ6การ ม6หล�กการในการตDอส�? โดย
1. เราต?องหาจPดอ�อนของค9�แข�ง ท6�ม6น�ยสBาค�ญให?ได? ซC�งขCGนอย�Dก�บความชDางส�งเกต 

ความละเอ6ยดอDอน และความพ�ถ6พ�ถ�นของต�วเราเอง  จากน�Gนเราต?องนBาจ4ดอDอน ของ
ค�DแขDงมาเปFนจ4ดเดDนของเรา เชDน
Burger King ก�บ McDonald's จ4ดอDอนของ McDonald's ค�อ เน�Gอ Burger ใช?ว�ธ6
ทอด จCงไมDคDอยหอม อเมร�ก�น ชอบเน�GอยDางซC�งม6กล��นหอมกวDา Burger King จCงทBา 
PR วDาเน�Gอของเขาใช?ว�ธ6ยDาง ซC�งหอมกวDาของ McDonald's

2. ประเม�นจPดอ�อนของต1วเราเอง แล?วหาว�ธ6ทBาให?จ4ดอDอนของเราลดน?อยลง เชDน
โรงงานผล�ตเส�Gอผ?า พบจ4ดอDอนเร��องส�นค?าราคาส�งกวDาค�DแขDง เราจะหาว�ธ6ลดจ4ดอDอน 
โดย

● ใช?ว�ตถ4ด�บท6�ราคาต�BากวDาทดแทน
● สร?างนว�ตกรรม สร?างความแตกตDาง
● หาแรงงานราคาถ�ก
● ลดส�ญเส6ย
● ลดการทBางานท6�ซGBาซ?อน
● เพ��มประส�ทธ�ภาพ ประส�ทธ�ผล
● ฯลฯ

3. ช�จPดเด�นของต1วเองให?เดDนขCGน บางคร�Gงเราม6อย�Dแล?วแตDไมDได?ช�ขCGนมา บางคร�GงไมDม6กI
ต?องสร?างขCGนมา การ Present จ4ดเดDน ต?องเล�อกจ4ดเดDนท6�สามารถนBามา Present 
แล?วผ�?บร�โภคร�บได?งDายด?วย
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