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ดร.บ4ญเก6ยรต โชควฒนา
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ดร.บ4ญเก6ยรต โชควฒนา ได?แนะนBานกศCกษาเรองการตรงตอเวลาวDา เปFนพGนฐาน
สBาคญตDอการทBางาน ตDอความสBาเรIจ การไมDตรงตDอเวลาบางครGงทBาให?ตวเองเดอนร?อน หรอ
บางครGงเพอนรDวมงานและองคกรกIเดอดร?อนไปด?วย ฉะนGนจCงควรฝNกวนยตนเองให?ตรงเวลา
เสมอ
การคดบวก (Positive Thinking) เก6ยวข?องกบการตลาดเพราะ ดร.บ4ญเก6ยรต
สงเกตและพบวDาคนท6ทBาการตลาดได?ด6ต?องเปFนคนคดบวก ซCงเปนเร"#องของการคดในสง
ท6ด6 คดวDาทBาได? สงท6ทBาไปแล?วจะสDงผลให?องคกรของเราร4Dงเรองเจรญก?าวหน?าด?วย
ตรงกนข?ามกบการคดบวกคอการคดลบ หากเราม6วตถ4ประสงคในการมาเร6ยนวชา
ทางการตลาด เพราะคดวDาไมDม6ความมนใจเรองการตลาด จCงต?องการเร6ยนร?ทางด?านการ
ตลาดเพมขCGน ความคดเชDนน6GเปFนการคดลบ หากคดในแงDบวก เราควรคดวDาเรามาเร6ยนการ
ตลาดแล?วเราจะนBาไปใช?ให?เปFนประโยชนได?อยDางแนDนอน
การคดบวก และการคดลบ บางคนไมDเคยแยกแยะวDากBาลงคดบวกหรอคดลบอยD
โดยสร4ปแล?วการคดบวกคอการคดวDาเราทBาได? และสงท6เราทBาจะประสบผลสBาเรIจ โดยไมD
จBาเปFนจะต?องไปเร6ยนเยอะ ๆ ถCงจะทBาได? เราต?องเชอวDาเราทBาได? เราม6ศกยภาพพอท6จะ
ทBาได?ไมDวDาจะเปFนเรองใด ไมDใชDเฉพาะในเรองการตลาดท6เร6ยนมาเทDานGน เรองอะไร ๆ เรากI
ทBาได?
ดร.บ4ญเก6ยรต มกจะพดยGBาเรองการคดบวกอยDอยDางสมBาเสมอ เพราะม6คนจBานวน
มาก รวมถCงผ?ท6สBาเรIจการศCกษาระดบมหาบณฑต มกจะคดเสมอวDา เร6ยนมาทางด?านไหนกI
ทBาได?แคDด?านท6เร6ยนมาเทDานGน ซCงบางครGงในด?านท6เร6ยนมากIยงทBาได?ไมDด6ด?วยซGBา เพราะตว
เองคดลบอยD ดร.บ4ญเก6ยรต จCงแนะนBาให?ท4กคนคดบวกวDา เร6ยนอะไรมากIทาB อยDางอนได?
ทGงหมด ต?องใสDความคดบวกเชDนน6Gลงในจตใต?สBานCกของเราให?ได?
เราควรแยกแยะให?ได?ตลอดเวลาวDาสงท6เราคด อนไหนคดบวก อนไหนคดลบอยD
ซCงจะเปFนประโยชนตDอตวเอง เพราะการคดบวกจะสDงผลให?เราทBาอะไรกIได? ทBาแล?วกIจะ
ประสบผลสBาเรIจ และม6ศกยภาพท6ด6ด?วย เพราะการคดบวกเปFนการสงจตใต?สBานCกของเรา
และเนองจากจตใต?สBานCกของเราม6พลงมาก เมอเราสงจตใต?สBานCก จตใต?สBานCกกIจะ
สนบสน4นให?เราได?ตามสงท6เราต?องการ
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การคดบวก ม&สวนชวยในเร"#องการตลาด เพราะการตลาดเปFนเรองของอนาคต
ถCงแม?เราจะจBาท4กตวอกษรในหนงสอการตลาดได? กIอาจทBาการตลาดไมDสBาเรIจ เปFนเพราะ
เรานBาบางเรองมาใช?ผดเวลา หรอบางครGงทBาบางเรองกIเส6ยเวลาไปเปลDา ๆ เรองบางเรองกI
สBาคญน?อย แตDในหนงสอกIไมDได?ระบ4ไว?วDาเรองใดสBาคญมากสBาคญน?อย และคงไมDหนงสอ
เลDมใดเชDนกนท6จะบอกวDาเรองใดต?องทBาเรIว ทBาช?า หรอทBาใหญD ทBาเลIก
แตDในการทBาการตลาดจรง ๆ ต?องสร4ปให?ได? คดให?ออกวDาอนน6Gต?องทBาเรIวแคDไหน
ในเวลาเทDาไร อนน6Gควรจะใช?ท4นมากแคDไหน อนไหนไมDควรใช?เวลามาก หรอไมDควรทBาเลย
ซCง ดร.บ4ญเก6ยรต ได?รบการถDายทอดสงน6Gจาก ดร.เท6ยม (บดาของ ดร.บ4ญเก6ยรต) มาโดย
ตลอด ซCงเร6ยกวDา “เรIว ช?า หนก เบา” หากเรานBาคBาน6Gมาประย4กตกบบทเร6ยนท6เราเร6ยนได?กI
จะเกดประโยชนเปFนอยDางยง
อ6กคBาหนCงท6ควรนBาใช?ประกอบด?วยคอ “ใช หร"อ ไมใช” เชDน สBาหรบ Case น6G บท
เร6ยนน6G ใชD เราควรนBามาประย4กตใช? สDวนบทเร6ยนนGน ไมDใชD เราไมDต?องนBามาประย4กตใช?เลย
เราต?องสามารถตอบตวเองได?
ดร.บ4ญเก6ยรต เวลาเจอกบมหาบณฑตท6เพงสBาเรIจการศCกษา จะพบวDาเขาร?อนวชา
พยายามแสดงให?ผ?อนเปFนวDาตวเองร?เรองการตลาดเยอะ โดยจะชอบใช/ศ1พท4ท&#พวกไมจบ
การตลาดฟ7งแล/วไมร9/เร"#อง เชDนคBาวDา “Above the Line” “Below the Line” ศพทคBาน6G
นDาจะได?มาจากบรษทโฆษณา อาจารยในเมองนอกนBามาสอน อาจารยในเมองไทยกIเกIบมา
สอนตาม นกศCกษาท6ได?ยนกIเกIบมาพดตาม
คBาวDา Below the Line คอ การใช?งบท6ไมDใชDงบ Media ใช?งบ Promotion สDวน
Above the Line คอการใช?งบโฆษณา ในหนงสอพมพกIจะใช?ศพทเหลDาน6GบDอย ๆ
การตลาดเปนเร"#องนามธรรม ไมDม6ของให?เหIน ไมDสามารถจบต?องได? แตDผลของ
การตลาดอาจจะออกมาเปFนรปธรรมได? เชDน เกดสนค?าใหมDทม6
6 ความเจรญก?าวหน?า เกดยอด
ขายด6ขCGนเรอย ๆ ตวเราเองเงนเดอนขCGน
ดงนGน ดร.บ4ญเก6ยรต จCงแนะนBาให?นกศCกษาท6ต?องการเข?าใจและทBาการตลาดได?
สBาเรIจในอนาคต ต?องพยายามคดโดยไมต/องเห<นของ (Conceptional Thinking) คด
ให?ได? คดให?เปFน การคดม6หลายระดบ คอการนCก และการคด
การน=ก เชDน นCกถCงข?อมลท6เราร? ท6เราเกIบมา อด6ตเราทBาอะไรมา ซCงคน คนสDวน
ใหญDใช?วธ6นCก คดไมDคDอยเปFน คดไมDคDอยมากพอ เพราะจะทBาอะไรกIใช?ข?อมลในอด6ตมาเปFน
พGนฐานในการทBาสงตDาง ๆ ในอนาคต
การคด เปFนการคดอะไรใหมD ๆ ท6ยงไมDเกดขCGน คดในสงท6ไมDม6มากDอนในวงการการ
ตลาด ซCงจะม6โอกาสประสบความสBาเรIจมากกวDา และน6คอคBาตอบของการทBาการตลาด
แตDกIไมDใชDทก
4 สงท4กอยDางท6ใหมD ๆ จะด6ทGงหมด ใหมDแตDไมD Work กIม6 ซCงเราต?องม6
การประเมน การวด การวจยด?วยวDาผ?บรโภคยอมรบหรอไมD
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ม6นกศCกษาถามถCงวธ&การฝ?กฝนความคด ซCง ดร.บ4ญเก6ยรต แนะนBาวDา ต/องคด
บอย ๆ เหIนอะไรกIให?ตGงคBาถามตวเอง แล?วหาคBาตอบด?วยตวเอง ซCงทDานใช?มาตGงแตDเรม
ทBางานใหมD ๆ แล?ว พฤตกรรมของบางคนตGงคBาถามขCGนมา แล?วคดวDาไมร9/ซ แปลกจ1งเลย
คดแคDน6GกIจะไมDคดจะหาคBาตอบแล?ว การหาคBาตอบไมDจBาเปFนต?องไปหาข?อมล เราท4กคนม6
ความร?ท6สะสมมา ซCงกIคอ องคความร? ซCงม6อยDในตวเราเองอยDแล?ว ยงตGงคBาถามแล?วหาคBา
ตอบบDอย ๆ จะทBาให?เราเปFนคนชDางสงเกต และสามารถหาข?อสร4ปได?อยDเรอยๆ
แตDข?อมลกIไมDไชDวDาเปFนสงท6ไมDสBาคญ แตDต?องใช?ในเวลาท6เหมาะสม บางเรองท6ไมD
เก6ยวกบข?อมลเลย กIไมDต?องนBาข?อมลมาใช?
นกการตลาดต?องหล6กเล6ยงคBาวDา “อยาก” ซCงคBาน6GเปFนการบDงบอกวDาเรากBาลงใช?ตว
เองเปFนท6ตGง โดยไมDร?เลยวDาตรงกบความต?องการของผ?บรโภคหรอไมD ผ?บรโภคอยากซGอ
หรอไมD
นกการตลาดต?องเอาผ?บรโภคสDวนใหญDเปFนท6ตGงเสมอ แตD “อยาก” ในบางครGงกIยง
โชคด6สBาเรIจได? อาจเพราะความบงเอญท6ความอยากนGนตรงกบความต?องการของผ?บรโภค
สDวนใหญD หรอ ความอยากนGนพอด6เกดความแตกตDางอยDางม6นยสBาคญเมอเท6ยบกบของคน
อน
เมอเกดความสBาเร<จ เราต/องวเคราะห4ให/ได/วาสBาเร<จเพราะอะไร โดยใช/วธ&ตง
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คBาถามแล/วหาคBาตอบ เชDน ร?านอาหารท6ประสบความสBาเรIจ สBาเรIจเพราะตรงไหน อาจได?
คBาตอบวDารสชาตอาหารด6 เราต?องเจาะถามตDอไปวDารสชาตตรงไหน ซCงร?านอาหารใน
ปjจจ4บนท6ประสบความสBาเรIจมกใช?รสหวานเปFนตวนBา
Marketing Mix ของ ดร.บ4ญเก6ยรต โชควฒนา
1. Product ผลตภณฑ
2. Price ราคา
3. Place การจดจBาหนDาย
4. Promotion การสDงเสรมการตลาด
5. People ผ?คน
6. Presentation การนBาเสนอ
7. Pissadarn (พสดาร) นวตกรรม Innovation และความคดสร?างสรรค
Creativity ข?อน6GควรสอดแทรกอยDในทGง 6 P ข?างต?น
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Marketing ยงสามารถนBามาใช?ในครอบครว ใช?กบลกได? โดยต/องม&การต1Dง
Objective กอน เชDน ต?องการให?ลกเปFนคนด6
เมอตGงวตถ4ประสงคแล?วจCงจะคดถCงขบวนการตDาง ๆ ท6จะทBาให?ลกเปFนคนด6 เชDน
●

ยกตวอยDางเรองด6 ๆ ให?ลกฟjงบDอย ๆ

●

เลDานทานด6 ๆ ให?ลกฟjง

●

Promotion เชDน ให?รางวลเมอลกทBาด6ครบ 10 ครGง

●

พาลกไปชมภาพยนตร แล?วให?ลกคดหาคBาตอบวDาได?อะไรด6 ๆ จากภาพยนตร
บ?าง (อยDาช6GนBาลก)

●

ให?ลกเข6ยนสร4ป ทบทวนวDาแตDละวนทBาความด6อะไรบ?าง ได?หลกคดด6 ๆ อะไร
บ?าง

●

ฯลฯ

เวลาคด ต?องคดให?ได?หลาย ๆ วธ6กDอน แล?วพจารณาวDาวธ6ไหนได?ผลด6ท6ส4ด แล?ว
คDอยเลอกใช?วธ6นGน เราต?องสามารถคดเรองตDาง ๆ ได?อยDางถกต?อง“คดได? คดเปFน”
เราต?องทบทวนตวเองเสมอวDาสงท6ทBาไปนGน “ใชD” หรอ “ไมDใชD”
ความร9/ ก1บ การเร&ยนร9/: ความร? หาได?จากข?อมลตDาง ๆ มากมาย สDวนการเร6ยนร?
คอ ทBาความเข?าใจกบความร?ท6ม6อยD จากนGนต?องฝNกสร4ปให?เปFนหลกคด แล?วจCงนBาไปทดลอง
ใช? (Test) จนเกดเปFนประสบการณในการทBา
อ6กคBาท6ไมDควรใช?ในการตลาดคอ “คดนอกกรอบ” ดร.บ4ญเก6ยรต ไมDเคยคดเลยวDาม6
กรอบ ให?เราคดเสมอวDาเราคดได?โดยไมDม6ขอบเขตจBากดใด ๆ เลย
หลกคดเราได?มาจากสงแวดล?อม ซCงปjจจ4บนสงแวดล?อมกIแยDลงท4กวน เรากIเกIบ
หลกคดท6ไมDด6มากขCGน
ดร.บ4ญเก6ยรต เร6ยกหลกคดเหลDาน6GวDา Mind Set (ฐานความคด) ซCงจะม6ทGงสงท6
ด6 และไมDด6 ม6ผลกระทบตDอพฤตกรรม นสยตวของเราเอง ม6ผลตDอการงานท6เราทBา ดร.บ4ญ
เก6ยรต จCงแนะนBาให?เราคดบวก เพอท6จะมาปรบสมด4ลกบสงแวดล?อมท6แยDลงเหลDาน6G
Marketing Strategies
ปjจจยท6จะทBาให?เกด Strategy ม6 2 ปjจจย
1. ต?องม6ค9แขง (ท6ทดเท6ยม หรอเหนอกวDาเรา)
2. ต?องม6ความอยากท&#จะเอาชนะคDแขDง
คDแขDงจะต?องเปFนคDแขDงท6ทดเท6ยมกบเรา หรอเหนอกวDาเรา แตDถ?าเราใหญDท6ส4ดแล?ว
ให?เราหาคDแขDงท6อยDกนคนละธ4รกจท6ใหญDกวDาเรากIได?

4

เมอหาคDแขDงได? ตDอไปกIต?องม6วธ6การ ม6หลกการในการตDอส? โดย
1. เราต?องหาจPดออนของค9แขง ท6ม6นยสBาคญให?ได? ซCงขCGนอยDกบความชDางสงเกต
ความละเอ6ยดอDอน และความพถ6พถนของตวเราเอง จากนGนเราต?องนBาจ4ดอDอน ของ
คDแขDงมาเปFนจ4ดเดDนของเรา เชDน
Burger King กบ McDonald's จ4ดอDอนของ McDonald's คอ เนGอ Burger ใช?วธ6
ทอด จCงไมDคDอยหอม อเมรกน ชอบเนGอยDางซCงม6กลนหอมกวDา Burger King จCงทBา
PR วDาเนGอของเขาใช?วธ6ยDาง ซCงหอมกวDาของ McDonald's
2. ประเมนจPดออนของต1วเราเอง แล?วหาวธ6ทBาให?จ4ดอDอนของเราลดน?อยลง เชDน
โรงงานผลตเสGอผ?า พบจ4ดอDอนเรองสนค?าราคาสงกวDาคDแขDง เราจะหาวธ6ลดจ4ดอDอน
โดย
●

ใช?วตถ4ดบท6ราคาตBากวDาทดแทน

●

สร?างนวตกรรม สร?างความแตกตDาง

●

หาแรงงานราคาถก

●

ลดสญเส6ย

●

ลดการทBางานท6ซGBาซ?อน

●

เพมประสทธภาพ ประสทธผล

●

ฯลฯ

3. ชจPดเดนของต1วเองให?เดDนขCGน บางครGงเราม6อยDแล?วแตDไมDได?ชขCGนมา บางครGงไมDม6กI
ต?องสร?างขCGนมา การ Present จ4ดเดDน ต?องเลอกจ4ดเดDนท6สามารถนBามา Present
แล?วผ?บรโภครบได?งDายด?วย
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