
บ�นท�กการบรรยาย  ดร. บ�ญเก�ยรต�  โชคว�ฒนา
ว�ชา 459602 กลย�ทธ!การประกอบการ (Entrepreneurial Strategies)

หล�กส6ตรบร�หารธ�รก�จมหาบ�ณฑ�ต สาขาว�ชาการประกอบการ ร�<นท�= 3 มหาว�ทยาล�ยบ6รพา
คร�@งท�= 1 ว�นอาท�ตย!ท�= 3 ส�งหาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.

คร��งน��เป
นคร��งแรกท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา ได�มาพ!ดค�ยแนะน#าน�ส�ต และคร��งน��ม� ดร.ส�ร�ตน& 
วงศ&ร�ตนภ�สสร และค�ณณ�ฐพ�ฒน& เพ+ชรร�ตนาภรณ& มาร,วมแนะน#าด�วย ซ.�งท��งหมดก+เป
นผ!�บร�หารของบร�ษ�ทใน
เคร5อสหพ�ฒน&

กลย�ทธ!การประกอบการ (Strategic Business Management) แบ,งเป
น 2 ส,วน ค5อ
Hardware

 People
 Product – Service
 Money

Software
 Intelligence (สต�ปQญญา, ความเฉล�ยวฉลาด)
 Abilities (ความสามารถ)
 Diligence (ความมานะ, ความขย�นหม��นเพ�ยร) ท��งการค�ด ท#า ต�ดตาม และสร�ปผล
 Endurance (ความทนทาน)
 Tolerance (ยอมร�บคนอ5�นได�)
 Stamina (แรงฮ.ด)
 Flexibility (ความย5ดหย�,น)
 Determination (ความม�,งม��น)
 Mindset – Mental Models (จ�ตย.ด - หล�กค�ด)
 Thinking (ความค�ด)

○ Positive Thinking (ค�ดบวก)
○ Systematic Thinking (ค�ดเป
นระบบ)
○ Strategic Thinking (ค�ดเช�งกลย�ทธ&)
○ Disciplinary Thinking (ว�น�ยในการค�ด) แม�แต,การค�ดก+ต�องม�ว�น�ย โดยก,อนเราจะท#าอะไร 

เราต�องอย,าล5มน.กถ.งว�ตถ�ประสงค&ก,อน ไม,ใช,ค�ดป�ป̀ท#าปQaบ
○ Conceptual Thinking (ค�ดเช�งมโนท�ศน&) เป
นท�ศทางในการจ�ดการ
○ Creative Thinking (ค�ดสร�างสรรค&) คนท��จะท#าได�ต�องพ�จารณาตนเองว,าจะต�องปลด Lock 

อะไรบ�าง แล�วจะท#าให�เราเก�ดความค�ดสร�างสรรค&
○ Intuitive Thinking (ค�ดโดยใช� Sense ไม,ใช�ข�อม!ล) มาจากค#าว,า Intuition ค5อใช� Sense 

โดยไม,เก��ยวก�บข�อม!ล จะม�ได�ต�องท#าความเข�าใจ และส�งเกตว,าเราม�ตอนไหน แต,หากเราย��งใช�
ข�อม!ล ความสามารถของเราในส,วนน��จะหดหายไป

○ Lateral Thinking (ค�ดเช5�อมโยง) สามารถเช5�อมโยงส��งต,าง ๆ ว,าเหล,าน��นม�อะไรเหม5อนก�น
บ�าง จะได�จ�ดกล�,มบร�หารได�ง,ายข.�น
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การค�ดบวก (Positive Thinking)
การแนะน#า การร,วมก�นแสดงความค�ดเห+นในว�นน�� จะเก�ดประโยชน&ได� ก,อนอ5�นผ!�ฟQงต�องค�ดว,าจะได�

ร�บประโยชน& การค�ดแบบน��จะท#าให�เก�ดความพร�อมท��จะเป
นผ!�ร�บฟQง ค�ดตาม และร,วมแบ,งปQนประสบการณ&
ก�บผ!�อ5�น แม�แต,ผ!�ท��มาบรรยายมาแนะน#าก+ต�องค�ดด�วยว,าจะมาท#าประโยชน&ให�ก�บผ!�อ5�น จะได�เก�ดพล�งท��จะมา
แนะน#าน�ส�ต และย��งมาแนะน#ามากข.�นเท,าไรต�วผ!�ท��มาบรรยายเองก+ย��งเก,งข.�นท�กท� ซ.�งเหล,าน��ก+เป
นการค�ด
บวกก�บต�วเอง

การค�ดบวกจะท#าให�เก�ดพล�ง อย,างกรณ�ข�างต�นคนท��มาฟQงก+ได�ประโยชน& คนท��มาบรรยายเองก+ได�
ประโยชน&ด�วย และน�ส�ตส,วนใหญ,ในว�นน��ก+เป
นผ!�ประกอบการ เป
นเจ�าของธ�รก�จ เป
นผ!�บร�หาร ก+ต�องร!�จ�กค�ด
บวกว,าส��งด� ๆ ท��เราร�บร!� เร�ยนร!�ไปน�� เราสามารถน#าไปแนะน#าผ!�อ5�นได�อ�กด�วย เพ5�อให�เก�ดประโยชน&แก,ผ!�อ5�น
และต�วเราเอง

ค�ดบวก (Positive Thinking) จ.งเป
นความค�ดของเรา ค�ดจากจ�ตส#าน.กของเรา เราสามารถค�ด
บวกได�ก�บต�วเอง ผ6VอW=น และสถานการณ!

 การค�ดบวกก�บต�วเอง เช,น เราสามารถสร�างระบบควบค�มไม,ให�คนท#าความผ�ดได�
 การค�ดบวกก�บผ!�อ5�น เช,น เราเช5�อว,าเราสามารถท#าให�เขาด�ข.�นได�
 การค�ดบวกก�บสถานการณ& เช,น เราย�งด�กว,าประเทศอ5�น ๆ อ�กต��งหลายประเทศ

หากเราค�ดแต,เร5�องลบ จ�ตของเราก+จะเป
นลบ ม�ความกล�วเก�ดข.�น “กล�ว” เป
นค#าท��เป
นลบ และท�กคน
คงจะเคยได�ย�น “ย��งกล�ว ย��งเจอ” เราจ.งต�องไม,กล�ว Set จ�ต Set Mindset ของเราให�ไม,กล�ว

อย,างคนท��กล�วตาย ก+ให�ไปท#าบ�ญเยอะๆ เพราะเม5�อท#าบ�ญเยอะๆ เวลาตายก+จะตายด� คนเรากล�วใน
ส��งท��เราไม,ร!� กล�วตายก+ค5อกล�วว,าไม,ร!�จะไปไหน แต,ถ�าร!�ว,าจะไปด�แน, ๆ เราก+จะเล�กกล�ว บางคนกล�วเจ+บก,อน
ตาย กล�วทรมานก,อนตาย กล�วกรรมเก,าตามท�น เราก+ต�องท#าความด�เยอะ ๆ ความด�สามารถไปลดกรรมได�

ค#าท��เป
นลบบางค#า คนท��ไม,ได�แยกแยะก+จะไม,ร!�ว,าเป
นลบ อย,างเช,นค#าว,า “ห,วง” ห,วงว,าจะท#าไม,ได� 
ห,วงว,าเขาจะเป
นอ�นตราย ลองพ�จารณาจะพบว,าเวลาห,วงจ�ตจะเป
นลบ จ�ตจะตก แต,หากค�ดบวกจะต�องค�ด
ว,าจะท#าได� ค�ดว,าเขาจะปลอดภ�ย เวลาท��เราค�ดเราจ.งต�องทบทวนว,าส��งท��เราค�ดน��นเป
น “บวก” หร5อ “ลบ”

เวลาเราตกอย!,ในสถานการณ&ท��ไม,ด� ก#าล�งเด5อดร�อน ถ�าเราค�ดว,าเราต�องแย,แน, ๆ ว�ตกก�งวลก�บ
สถานการณ& แบบน��ค5อเราค�ดลบ แต,ถ�าเราค�ดบวกเราจะค�ดว,าเราจะด�ข�@น พอค�ดเช,นน��เราก+จะเก�ดพล�ง เก�ด
การกระท#าท��จะพ�ฒนาองค&กร พ�ฒนาบ�คลากรให�ด�ข.�นได� โดยเราต�องม�=นใจว,าเราท#าได�

ส#าหร�บในเร5�องความค�ดน�� การค�ดบวกเป
นเร5�องท��ส#าค�ญท��ส�ด เป
นความค�ดท��สามารถครอบคล�มไปได�
ในท�ก ๆ เร5�อง

ส#าหร�บผ!�ประกอบการต�วจร�ง จะไม,ย.ดต�ดก�บธ�รก�จเพ�ยงอย,างเด�ยว แต,คนท��ส#าเร+จระด�บมหาบ�ณฑ�ต 
กล�บกลายเป
น Specialist เพราะถ!กสอนให�ท#าอะไรท�ละอย,าง ท#าอะไรท�ละหลาย ๆ อย,างไม,ได� ท#าได�
เฉพาะในส��งท��เร�ยนมา ด�งน��นเราต�องค�ดบวกว,า “เร�ยนอะไรมา ก+ท#าอย,างอ5�นได�ท��งน��น” ย��งเป
นผ!�ประกอบการ
ย��งต�องเป
น Generalist ต�องท#าได�ท�กอย,างเพ5�อให�เราเจร�ญข.�นอย,างส�จร�ต

ส�ภาษ�ตของไทยท��กล,าวไว�ว,า “อย,าจ�บปลาหลายม5อ” ก+เป
นอ�กอย,างหน.�งท��ท#าให�คนไทยท#าอะไรท�
ละอย,าง ท#าอะไรท�ละหลาย ๆ อย,างไม,ได� ท��งท��จร�ง ๆ แล�วส�ภาษ�ตน��สอนให�ท#าอะไรอย,าหละหลวม ให�ท#า
อย,างรอบคอบ ผ!�ประกอบการจ.งต�องค�ดบวกเสมอว,า “สามารถท#าอะไรได�ท�ละหลาย ๆ อย,าง และท#าได�ด�
ท�กอย,างด�วย”

ส#าหร�บส��งท��เราไม,ถน�ด ถ�าเราย�งคงไม,ท#า ไม,เร�ยนร!� เราก+คงไม,เก�ดการพ�ฒนา แต,ถ�าเราว��งเข�าหาส��ง
น��นเราก+จะพ�ฒนา และเก,งข.�นได�
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แต,ส#าหร�บเร5�องการค�ด เราต�องค�ดท�ละเร5�อง คนท��ชอบค�ดหลาย ๆ เร5�องปนเปก�นโดยไม,ได�แยกแยะ 
ม�กจะสร�ปอะไรไม,ได� อ.ปร�ญญา ต�นสก�ล สอนไว�ว,าให�ค�ดท�ละเร5�อง แต,เวลาท#าต�องท#าได�ท�ละหลาย ๆ 
อย,าง

จากการส�งเกต คนท��ชอบอ,านหน�งส5อ คนท��ชอบฟQงเฉย ๆ หร5อคนท��ชอบเล,าเร5�องต,าง ๆ หากคน
เหล,าน��ไม,ได�ใช�ความค�ด ก+จะเป
นคนท��ไม,ค,อยพ�ฒนา ด�งน��นการท��เราฟQงการบรรยาย หร5ออ,านหน�งส5อแล�ว 
เราต�องน#ากล�บไปค�ด น#ากล�บไปพ�จารณา ไม,ใช,เล,าท�กอย,างท��ได�เห+น ได�ฟQง เหม5อนการ Replay เทปท��
บ�นท.กมา โดยไม,ได�ค�ดอะไรเก��ยวก�บเร5�องน��น จ.งไม,เก�ดประโยชน&ใด ๆ เลย

เวลาเราร�บอะไรมา เราต�องน#ามาค�ดด�วยว,า ส��งน��นม�น�ย ม�ประโยชน& สามารถสร�างฐานความค�ดอะไร
ให�เราได�บ�าง น#ามาเปร�ยบเท�ยบก�บส��งท��เราม�อย!,ว,าเหม5อนหร5อแตกต,าง เราต�องพ�จารณาตลอดเวลา

บางคนค�ดว,าอ,านหน�งส5อมาก ๆ จะเก,งข.�น ซ.�งไม,ใช,ถ�าเขาอ,านแล�วไม,ได�ค�ดหร5อพ�จารณาอะไรเลย 
ด�งน��นคนเราอาย�มากข.�นจ.งไม,ได�หมายความว,าจะเก,งข.�น แค,ร!�มากข.�นเท,าน��น คนเก,งจะต�องสามารถใช�สมอง  
ใช�สต�ปQญญาในการค�ด ซ.�งต�องเก�ดจากการฝmกฝน

นอกจากน��ผ!�ประกอบการบางคนเม5�อก,อนไม,ม�ข�อม!ลก+ต�ดส�นใจท#าส��งต,าง ๆ ได� แต,พอส#าเร+จมหา
บ�ณฑ�ต กล�บไม,ต�ดส�นใจอะไรเลยเพราะข�อม!ลไม,ครบ จ.งกลายเป
นจ�ดอ,อนของคนท��ส#าเร+จมหาบ�ณฑ�ต ใน
การต�ดส�นใจจ.งควรใช� Sense ประกอบก�บข�อม!ลท��ม�เท,าไรก+ใช�เท,าน��น แล�วค,อยหาเพ��มท�หล�งก+ได� เพราะ
ไม,ม�ธ�รก�จใดท��จะม�ข�อม!ลครบ หร5อถ!กต�องท��งหมด

การเปล��ยนความร!� ให�เป
นหล�กค�ด ท#าได�โดยเราต�องน#าความร!�ท��ได�มาค�ดพ�จารณาว,าเป
นส��งท��ด� ม�
ประโยชน&หร5อไม, หากด�และม�ประโยชน&ก+ให�ค�ดบ,อย ๆ จนปร�บเปล��ยนไปเป
นหล�กค�ด

ต�วอย<างการค�ดบวก

สมม�ต�เราอย!,ในท��อากาศร�อน เราก+สามารถค�ดบวกได� โดยน�ส�ตช,วยก�นเสนอความค�ด เช,น ได�ระบาย
เหง5�อออกมาท#าให�ร,างกายแข+งแรง ไม,ต�องเส�ยเง�นไป Sauna  ได�ฝmกความอดทนของเรา

คนท��น��งรถโดยสารประจ#าทางไปท#างาน รถก+ต�ดมาก น�ส�ตช,วยก�นเสนอความค�ดท��เป
นบวก เช,น เรา
ไม,ต�องเด�นไปท#างานก+บ�ญแล�ว สามารถน��งหล�บได�ด�วย เป
นการฝmกความอดทน เป
นเวลาท��ท#าสมาธ�หร5อ
ทบทวนส��งต,าง ๆ ได�ด�ท��ส�ด ท#าให�เราเก�ดปQญญา เก�ดความเจร�ญก�าวหน�าได�

ตอนเช�าต5�นข.�นมา ก+ให�ค�ดบวกว,าเราสวย/หล,อ เราจะสวย/หล,อข.�นท�กว�น

การค�ดบวกไม,ใช,เร5�องของข�อเท+จจร�ง ไม,ใช,เร5�องของข�อม!ล แต,เป
นการก#าหนดจ�ตของเราเองให�ไป
ในท�ศทางท��ด� อย,างฝาแฝด 2 คน คนหน.�งค�ดว,าฉ�นสวย/หล,อ อ�กคนค�ดว,าฉ�นไม,สวย/ไม,หล,อ หร5อ คนหน.�ง
ค�ดจะรวย อ�กคนหน.�งค�ดจะจน เวลาผ,านไปเขาเหล,าน��นก+คงจะเป
นไปตามท��เขาค�ด เหล,าน��คงไม,ต�องไป
พ�ส!จน& แค,ค�ดเราก+ร!�แล�วว,าค�ดอย,างไรจ.งจะด�

คงเคยได�ย�นก�นมาว,า เม5�อเราอาย�มากข.�น ร,างกายของเราก+จะเส5�อมถอยลง ข��ล5ม ไม,แข+งแรง สายตา
จะแย,ลง ห!จะต.ง ฯลฯ ถ�าเราฟQงแล�วคล�อยตามไป พออาย�มากข.�นเราก+จะแย,ลงไปตามน��น การค�ดในท�ศทาง
ท��ต�วเองแย,ลงเช,นน��เป
นการค�ดลบ แต,ถ�าเราค�ดบวก เราจะค�ดว,าย��งอาย�มากเราจะด!สาว/ด!หน�,มข.�น ส�ขภาพ
จะด�ข.�น แข+งแรงข.�นท�กว�น แล�วเราก+จะด�ข.�นจร�ง ๆ แต,ก+ย�งม�บางอย,างท��แย,ลง โดยเราต�องไม,ไปค�ดย�#าถ.งใน
ส��งท��แย,ลง และเราก+ต�องเข�าใจด�วยว,าเราจะไปกระโดดโลดเต�นแบบตอนสาว/หน�,มไม,ได�แล�ว
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Product Life Cycle คนท��เร�ยนทางด�านการตลาดจะร!�จ�กค#าน�� ซ.�งบอกว,าผล�ตภ�ณฑ&จะม�วงจรช�ว�ตท��
เหม5อน ๆ ก�น ค5อม�การเร��มต�น เจร�ญเต�บโตข.�น และเม5�อเต�บโตส!งส�ดก+จะเร��มถดถอย และส!ญส��นไปในท��ส�ด 
ซ.�งส��งน��เก�ดข.�นจากการท��เราไม,ท#าอะไรเลย แต,หากเราจ�ดก�จกรรมท#าโน,นท#าน��ก+จะท#าให�เต�บโตข.�นไปอ�กได� 
แต,เราต�องไหวท�น ไม,ละเลยในการท#าส��งต,าง ๆ  ปร�บ Product ให�ท�นสม�ย พ�ฒนาร!ปแบบของ Packaging 
ม�ความเข�าใจผ!�บร�โภคเป
นอย,างด� ก+จะไม,ม�เหต�การแบบ Product Life Cycle

อย,างน�ส�ตท��ม�ธ�รก�จอพาร&เมนท& ถ�าไม,ได�ตกแต,งอะไรเลย 20 ปtผ,านไป ก+ต�องเป
นไปตาม Product 
Life Cycle แน, ๆ  แต,หากม�การตกแต,งใหม, ม�การ PR โฆษณา ก+จะไม,เป
นไปตาม Product Life Cycle

อย,างท��บร�ษ�ทเอง เม5�อ 36 ปtท��แล�ว ก+ม�ผ!�บร�หารท,านหน.�งบอกว,า Poduct ท��เก,าแก,ต�วหน.�ง เป
นไปไม,
ได�แล�ว ก#าล�งจะจบแล�ว คงเป
นไปตาม Product Life Cycle เหม5อนแก�วน�#าท��ม�น�#าเต+มแก�วแล�ว จะท#า
อย,างไรก+ใส,น�#าเต�มลงไปไม,ได�อ�ก แต, ดร.บ�ญเก�ยรต� และผ!�บร�หารอ�กท,านหน.�งไม,เช5�อตามน��น บอกว,าถ�าแก�ว
น��เต+มก+ไปหาอ�กแก�วหน.�งมาใส,ก+ได� ค�ดแบบน��จ.งเป
นการค�ดบวก และจนปQจจ�บ�นน�� Product น��ก+ย�งอย!, ตอน
น��นม�ยอดขาย 25 ล�านบาทต,อปt ปQจจ�บ�นน��ม�ยอดขายเป
นพ�นล�านบาทต,อปt แต,ถ�าเม5�อ 30 กว,าปtท��แล�วเช5�อ
เร5�อง Product Life Cycle หร5อเช5�อข�อม!ลท��เราได�มา Product น��คงจะไม,ม�เหล5ออย!,แล�วในปQจจ�บ�น กรณ�น��
ช��ให�เห+นความส#าค�ญของความค�ด ความส#าค�ญของการพ�จารณา โดยใช�สต�ปQญญาของเราเอง

Zero base Thinking
เวลาเราจะค�ดอะไรเราต�องค�ดให�ถ.งแก,น ถ.งราก หร5อเร�ยกว,า Zero base Thinking อย,างเช,น

ถามว,า ท#าไมคนญ��ป�zนจ.งขย�นกว,าคนไทย ?
ซ.�งก+เป
นเพราะประเทศของเขาม�ภ�ยพ�บ�ต�มาก ท��งแผ,นด�นไหว ภ!เขาไฟระเบ�ด ประชาชนจ.งม�แต,

ความล#าบาก จ.งต�องขย�นเพ5�อหาว�ธ�เอาชนะความล#าบาก หร5อเอาต�วรอดจากภ�ยพ�บ�ต� และส��งน��ย�งท#าให�ชาว
ญ��ป�zนวางแผนเก,งกว,าคนไทยอ�กด�วย คนไทยเราอย!,ในแผ,นด�นท��สบายหน�าร�อนก+ย�งอย!,ได� หน�าหนาวก+ย�งอย!,
ได� ไม,ต�องท#าอะไรก+ย�งอย!,ได� แต,ถ�าคนญ��ป�zนไม,ท#าอะไรก+คงจะเอาช�ว�ตไม,รอด

ถามว,า ท#าไมเศรษฐก�จของโลกต�องม�ข.�นม�ลง ?
ซ.�งก+เป
นเพราะดวงอาท�ตย& การท��วงโคจรของโลกม�ระยะห,างจากดวงอาท�ตย&ในแต,ละช,วงไม,เท,าก�น 

ซ.�งก+ม�ผลก�บพ5ชไร, ท#าให�ในแต,ละช,วงผลผล�ตของพ5ชไร,จ.งด�ไม,เท,าก�นในแต,ละช,วง และผลผล�ตของพ5ชไร,
น��ก+ม�ผลต,อเศรษฐก�จของโลกด�วย

ถามว,า คนเราเก�ดมาท#าไม ?
แก,นแท�ท��คนเราเก�ดมา เพ5�อส��งสมประสบการณ& ส��งสมความด�เพ5�อให�เก�ดบารม� พ�ฒนาจ�ตของเราส!ง

ข.�น ส�ดท�ายเพ5�อบรรล�มรรคผลน�พพาน และมน�ษย&เป
นชาต�ภพเด�ยวท��สามารถท#าบ�ญ-ท#าทานได�มากท��ส�ด 
พวกเราท��เก�ดมาเป
นมน�ษย&จ.งต�องหม��นท#าบ�ญ-ท#าทาน ท#าความด�

การท#าบ�ญ ก�บการท#าทาน ต,างก�นอย,างไร ?
การท#าบ�ญ ค5อ การท#าด�วยใจ การท#าทาน ค5อ การท#าด�วยกาย การท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� มาสอนหน�งส5อ

ก+น�บว,าเป
นท��งการท#าบ�ญและท#าทาน เพราะท,านเด�นทางมาสอน พร�อมก�บจ�ตใจท��หว�งด� หว�งให�น�ส�ตได�
ประโยชน&กล�บไป เก�ดความเจร�ญก�าวหน�า ม�อนาคต

การค�ดบวก จ.งเท,าก�บเป
นการท#าบ�ญ องค&ส�มมาส�มพ�ทธเจ�า ก+ได�ตร�สสอนให� “ค�ดด� พ!ดด� ท#าด�” ค�ด
ด�ก+ค5อ Positive Thinking หร5อการค�ดบวกน��นเอง แม�แต,เวลาเราเห+นใครท#าบ�ญ แล�วเราอน�โมทนาบ�ญ เรา
ก+จะได�บ�ญน��นไปด�วยเพราะเราค�ดด� ความค�ดจ.งเป
นส��งท��ส#าค�ญมาก
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น�ส�ตมาเร�ยนมหาบ�ณฑ�ต เพราะอะไร ? ส,วนใหญ,มาเร�ยนก+เพ5�อปร�ญญาบ�ตร มาเร�ยนเพ5�อปกป}ด
อะไรบางอย,าง เพราะปร�ญญาบ�ตรเป
นส�ญล�กษณ&ของความเก,ง แต,ส��งน��เองกล�บม�ผลไปท#าลายบางส��งไป 
จ.งขอให�น�ส�ตค�ดว,าจบมหาบ�ณฑ�ตไปแล�วเราไม<ไดVเก<งข�@นพอเพ�ยง เราจะได�ย�งคงค�นคว�าหาความร!�ต,อไป 
และต�องค�ดด�วยว,าเราไม<ไดVเก<งกว<าคนอW=น หรWอเหนWอกว<าคนอW=น เพ5�อเราจะได�เร�ยนร!�จากคนอ5�นแม�แต,เป
น
คนท��ต�#าต�อยกว,าเราได� เพ5�อให�เราเป
น Learning Person อย!,ตลอดเวลา

นอกจากน��การเร�ยนในระด�บมหาบ�ณฑ�ตย�งสอนให�น�ส�ตเช5�อข�อม!ล จะท#าอะไรต�องม�ข�อม!ล แต,ก+ไม,ใช,
ว,าข�อม!ลเป
นเร5�องท��ไม,ด� แต,อย,าเช5�อเฉพาะข�อม!ล เพราะบางข�อม!ลก+ผ�ด บางข�อม!ลก+ไม,ครอบคล�ม การท��เรา
ย.ดต�ดอย!,ก�บข�อม!ลท#าให�เราไม,เก�ดการพ�จารณาข�อม!ลท��ได�มา ดร.บ�ญเก�ยรต� จ.งม�กใช�ค#าว,า “มองให�ทะล�
ข�อม!ล” ค5อไม,ใช,สร�ปตามข�อม!ลท��เห+น ต�องพ�จารณาด�วยว,าข�อม!ลท��ได�มาใช,หร5อไม,ใช, เหมาะสมหร5อไม,
เหมาะสม ถ!กต�องหร5อไม,ถ!กต�อง พ�จารณาให�ร!�ถ.งว,าข�อม!ลน��นมาได�อย,างไร

คนเราม� Sense ท��จะบอกว,าอ�นไหนถ!ก อ�นไหนผ�ด โดยไม,ต�องใช�ข�อม!ลเลย ภาษาอ�งกฤษจะเร�ยก
ว,า Intuition ภาษาไทยจะใช�ค#าว,า ป^ญญาญาณ ซ.�งหมายถ.งความเข�าใจ การร�บร!� ท��ไม,ต�องอาศ�ยข�อม!ล 
การท��เราใช�ด�ลยพ�น�จ ก+เป
นการท��เราเร��มใช� Sense น��แล�ว น�กธ�รก�จจะต�องใช� Sense น��เป
นประจ#า ถ.งข�อม!ล
จะไม,พร�อมแต,ก+ต�องต�ดส�นใจว,าจะท#าหร5อไม,ท#า ถ�าม�วรอแต,ข�อม!ลก+คงไม,ท�นการณ&แล�ว

หล�กค�ดต<าง ๆ

เราคงเคยได�ย�นค#าพ!ดท��ว,า “ผ�ดคร��งแรกเป
นคร! ผ�ดคร��งท��สองถ5อเป
นความโง,เขลา” แต,ส#าหร�บ ดร.
บ�ญเก�ยรต� แล�ว ท,านจะถ5อว,า “ผ�ดคร�@งแรกเปbนคร6 ผ�ดคร�@งท�=สองกcเปbนคร6 ผ�ดคร�@งท�=สามกcย�งเปbนคร6” 
เพราะหากพ�จารณาตนเอง เราเคยท��จะท#าอะไรผ�ดคร��งเด�ยวและไม,ผ�ดอ�กเลยหร5อไม, ซ.�งต�วเราเองก+ย�งผ�ด
ซ�#าได�อ�ก อย,างท�กคนคงเคยก�ดปากต�วเอง ซ.�งก+คงไม,ม�ใครท��จะอยากก�ดปากต�วเองอ�ก แต,ท�กคนก+คงไม,ม�
ใครท��จะก�ดปากต�วเองเพ�ยงคร��งเด�ยวในช�ว�ต ก�ดแล�วก+ย�งก�ดอ�กท��ง ๆ ท��เราไม,อยากก�ด ด�งน��นเราจ.งไม,ควร
ไปต#าหน�คนอ5�น ไปหาว,าคนอ5�นโง,เขลาเม5�อเขาท#าผ�ดคร��งท��สอง

ม�คนส�มภาษณ& ดร.บ�ญเก�ยรต� ว,าถ�าม�ล!กน�องคนหน.�งคอยสร�างปQญหา เราควรจะจ�ดการอย,างไร ? ถ�า
เป
นปQญหาอะไรท��ไม,ได�ร�ายแรงอะไร เราก+ต�องท#าใจ ท#าใจว,าม�แค<คนเด�ยวกcคงไม<มากเก�นไป และค�ด
บวกว,าเป
นการฝmกความอดทนของเรา

ซ.�งผ!�ส�มภาษณ&ก+ถามต,อว,า แล�วถ�าม�สองคน จะจ�ดการอย,างไร ? เราก+แค,ทeาบร�ษ�ทใหVใหญ<ข�@น สอง
คนก+จะไม,มากเก�นไป แบบน��เป
นต�วอย,างของการค�ดบวก

นอกจากน��ในฐานะท��เราเป
นห�วหน�า เราต�องหาว�ธ�ท��จะท#าให�เขาด�ข.�นด�วย เพราะบางคร��งท��เขาท#าได�
ไม,ด�อาจเก�ดจากเราสอนเขาไม,ด�ก+ได� การท#าแบบน��เป
นการพ�ฒนาต�วเองให�เก,งข.�น ด�กว,าท��จะไปต#าหน�ว,า
เขาไม,ด�โดยไม,ได�บอกเขาเลยว,าแล�วท��ด�เป
นอย,างไร ท#าอย,างไร

ห�วหน�าบางคนส��งงานล!กน�อง สอนงานล!กน�อง บางคร��งก+ไม,ได�พ�จารณาเลยว,าส��งท��ส��งท��สอนไปน��น
ใช�ได�หร5อไม, ห�วหน�าบางคนย�งไม,เคยท#าเองเลยด�วยซ�#า และจะม�ล!กน�องก��คนท��กล�ากล�บมาบอกว,า ว�ธ�ท��
ห�วหน�าส��งให�ไปท#าไม,ได�ผล ด�งน��นก,อนท��จะแนะน#าว�ธ�การใด ๆ เราควรจะประเม�น ควรจะผ,านการทดสอบ
ก,อน และบอกให�เขาลองพ�จารณาใช�ว�ธ�ท��เราแนะน#าด�วย และหากใช�แล�วด�หร5อไม,ด�ก+ให�มาอธ�บายให�เราฟQง
อ�กท� ท#าแบบน��ล!กน�องจะเก�ดความสบายใจมากกว,า
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ดร.เท�ยม โชคว�ฒนา บ�ดาของ ดร.บ�ญเก�ยรต� ม�ความค�ดท��จะใส,ใจพน�กงานอย,างมาก จ.งได�ขยาย
ก�จการเพ5�อให�ท�กคนม�ความเจร�ญก�าวหน�า เวลาท#าอะไรท��ม�ความเส��ยงก+จะต�องค�ดอย,างรอบคอบ และไม,ท#า
อะไรท��เส��ยงจนเก�นไป เพราะหากเก�ดป^ญหาพน�กงานกcจะตVองเดWอดรVอน แมVแต<ครอบคร�วของ
พน�กงานกcจะเดWอดรVอนตามไปดVวย ความค�ดเช,นน��ท#าให�ผ!�บร�หารในเคร5อฯ ท#าอะไรอย,างพ�ถ�พ�ถ�น ไม,ท#า
อะไรด�วยความโลภ และท#าให�เคร5อสหพ�ฒน&ม��นคงและเต�บโตได�จนถ.งท�กว�นน��

นอกจากน��บร�ษ�ทในเคร5อสหพ�ฒน& ย�งม�หล�กค�ดท��ว,า “มากคน มากวาสนา” ซ.�งสวนทางก�บบางคน
ท��ค�ดว,ามากคน มากปQญหา คนน�อย ปQญหาจะได�น�อย แต,ส#าหร�บเคร5อสหพ�ฒน&กล�บค�ดว,า คนย��งมาก ย��งน#า
วาสนามารวมก�น น#าส��งท��ด� ๆ มารวมก�น ท#าให�ธ�รก�จเจร�ญก�าวหน�าได� เป
นการค�ดบวก

ผ!�ประกอบการบางคนม� Partner ร,วมลงท�นด�วยก�น โดยจะแบ,งผลก#าไรก�น 50 – 50 แต,พอท#า ๆ ไป
ร!�ส.กว,าเขาท#าน�อยกว,าเรา ก+เร��มค�ดว,าจ,ายปQนผล 50 – 50 ไม,ค��มเพราะเขาท#าน�อยกว,า ก+เร��มหาว�ธ�การต,าง ๆ 
ท��ท#าให�ตนเองได�มากข.�น ให�เขาน�อยลงไป แสดงถ.งอาการท��ไม,ด�แล�ว ท��บร�ษ�ทก+เคยม�พน�กงานท��ลาออกไป  
ส�กพ�กก+กล�บมาท#างานอ�ก เพราะเขาค�ดว,า Partner ของเขาท#างานน�อยเก�นไป เก�ดอาการไม,พอใจ ส�ดท�าย
ก+ต�องแยกก�น เล�กท#าธ�รก�จร,วมก�น คนท��ม�ความค�ดเช,นน��ต�องท#างานคนเด�ยว ม� Partner ไม,ได�

Safety Factor: บางคนท#าธ�รก�จแต,ขาดความใส,ใจในส��งท��ตนเองท#า ปล,อยให�ธ�รก�จของตนเส5�อมลง
ไปเร5�อย ๆ ถ.งจ�ดน��จะด.งกล�บข.�นมาต�องใช�แรงเยอะมาก ซ�#าร�ายบางท�อาจจะก!,ไม,กล�บ เราจ.งต�องพ�จารณาให�
ร!�ว,าอะไรเป
นปQจจ�ยท��ด�ส#าหร�บธ�รก�จของเราและอะไรท��เราละเลย ท��เราย�งไม,ได�ใส,ใจ ท��จะท#าให�ธ�รก�จของเรา
เข�มแข+งข.�น

คeาถามต<าง ๆ จากน�ส�ต

การลงท�นทeาธ�รก�จ จะค�ดถ�งอะไรเปbนอ�นด�บแรก ?
ต�องมาถามต�วเองก,อนว,าท#าส��งน��แล�วจะเก�ดอะไรข5�น เพราะท#าแล�วต�องส#าเร+จ ท#าแล�วต�องด�ท��งก�บ

ต�วเราเองและผ!�อ5�น ถ�าค�ดจะท#าแล�วต�องม�,งม��น ต��งใจ ต�องต��งเกณฑ&ความส#าเร+จท��ไม,เก�นความจร�ง เช,น จะม�
ยอดขายเท,าไร ก#าไรเท,าไร จะเป
นอ�นด�บท��เท,าไรในตลาด เพ5�อเป
นแนวทางให�เราย�อนพ�จารณาว,าเป
นไป
ได�แค,ไหน ไม,ใช,ท#าไปแบบไปตายเอาดาบหน�า หร5อท#าด�วยความอยาก จนไม,ได�ประเม�นอะไรเลย

การประเม�น ต�องม�การฝmกฝน เวลาประเม�นก+ไม,จ#าเป
นจะต�องหาข�อม!ลท��งหมด หร5อหาข�อม!ลให�ครบ
ถ�วนก,อน เราสามารถประเม�นโดยใช� Sense ด�ลยพ�น�จ ใช�ประสบการณ&ของเราเอง ประกอบก�บข�อม!ลบาง
ส,วนเท,าท��เราม�ก+เพ�ยงพอแล�ว

แต,คนท��เร�ยนมามาก กล�บย.ดต�ดอย!,ก�บข�อม!ล จะท#าอะไรต�องรอให�ม�ข�อม!ลครบก,อน ข�อม!ลเป
นเร5�อง
ในอด�ต ด�งน��นการท��เราจะท#าอะไรไปในอนาคตจ.งเป
นเร5�องท��ไม,ม�ข�อม!ล เราจ.งต�องประเม�น ต�องคาดคะเน 
ซ.�งเป
นเร5�องท��เราต�องฝmกฝน
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ความค�ดท�=ว<าธ�รก�จแรก ตVองทeาธ�รก�จท�=ทeาเง�น ส<วนธ�รก�จต<อ ๆ มา ทeาเพราะชอบ ทeาเปbนงาน
อด�เรกกcไดV ค�ดอย<างน�@ถ6กตVองหรWอไม< ?

จะถ!กต�องหร5อจะผ�ดข.�นอย!,ก�บขนาดของธ�รก�จอ5�น ๆ ท��เราอยากจะท#า ว,าม�นใหญ,เก�นไป หร5อก�นเวลา
มากเก�นไปจนเราไม,ม�เวลาไปด!แลธ�รก�จหล�ก (Core Business) ท��ท#าเง�นของเราหร5อไม, เราต�องประเม�น
ด�วย และหากลดความอยากลงไป แล�วท#าธ�รก�จม�,งให�ส,งผลต,ออนาคตของเราได�ก+จะย��งด�

ผ6Vร�บเหมาก<อสรVางซ�=งเสนองานมาแต<ไม<สวย จ�งไดVลงรายละเอ�ยดในแบบใหVเขาเลยว<าจ�ด
ไหนตVองทeาอย<างไร แต<พอเสรcจออกมากcย�งไม<ตรงก�บแบบท�=เราใหVไวV โดยในปร�ชญาของ ดร.บ�ญ
เก�ยรต� จะม�ขVอหน�=งท�=บอกว<า “คนท�=ค�ดว<าคนอW=นโง<คWอ คนท�=โง<ท�=ส�ด” อย<างกรณ�น�@เราควรจะค�ด
อย<างไร ?

เร5�องแบบน��ผ!�ร�บเหมาเขาก+ม�ด�ลยพ�น�จ เราเองก+ม�ด�ลยพ�น�จ มาตรฐานของแต,ละคนจ.งไม,เท,าก�น ผ!�ร�บ
เหมาอาจจะใช�ด�ลพ�น�จน�อยในส��งท��เขาท#าอย!, ส��งท��เขาท#าจ.งถ!กในสายตาของเขา แต,อาจจะไม,ถ!กในสายตา
ของเราก+ได� ในกรณ�ท��ความค�ดไม,ตรงก�นเราต�องเป}ดร�บความค�ดของเขาด�วย อย,าย.ดต�ดก�บความค�ดของเรา
เพ�ยงฝzายเด�ยว ถ�าฟQงแล�วของเขาไม,ค,อยม�เหต�ผล เราจ.งค,อย ๆ โน�มน�าวเขา และเราต�องพ�จารณาด�วยว,า
ส��งท��เราค�ดว,าไม,ด�น��น บางท�ก+ไม,ได�ก,อปQญหาอะไร แค,ไม,ถ!กใจเราเท,าน��นเอง

การท#างานร,วมก�บผ!�อ5�น เราต�องเป}ดใจไว�ด�วยว,าเราอาจจะไม,ได�ในส��งท��เราต�องการ  ถ.งไม,ได�ในส��งท��
เราต�องการแต,ถ�าส��งน��นท#าให�บรรล�ว�ตถ�ประสงค&ได� เราก+ต�องยอมร�บได� ผ!�บร�หารบางคนค�ดอย,างไร ก+ต�องให�
คนอ5�น ๆ ท#าตามน��น คนพวกน��ม�กจะต#าหน�คนอ5�นตลอดเวลา ใครท#าอะไรให�ก+ม�กไม,ถ!กใจ คนเหล,าน��เป
นคน
ค�ดลบ เป
นพวก Self Center ท#าอะไรก+จะเอาแต,ใจตนเอง คนอย,างน��คงไม,ม�ใครอยากท#างานด�วย

เราต�องเข�าใจให�ได�ว,า แม�แต,ต�วของเราเองก+ย�งท#าให�ต�วเราเองถ!กใจไปท�กเร5�องไม,ได� เราจ.งอย,าไป
คาดหว�งอะไรก�บคนอ5�น ค�ดอย,างน��จ�ตเราจะวางเฉยได�มากข.�น

Auditor เปbนคนค�ดลบหรWอไม< ?
Auditor ท��จะต�องตรวจสอบหาความผ�ดพลาดของระบบ หร5อว�ธ�การท#างานของคน หร5อท��เร�ยกได�ว,า

ต�องจ�บผ�ดคนอ5�น หร5อค�ดว,าคนอ5�นจะม�ช,องทางท��จะท�จร�ตอะไรได�บ�าง ถ.งจะต�องค�ดเช,นน��แต,ก+ไม,ใช,การค�ด
ลบ แต,เป
นหน�าท��ของ Auditor การไปมองตรงน��นไม,ได�แปลว,าเราค�ดลบ แต,ถ�าจะเป
นการค�ดบวกเราต�อง
ค�ดว,า “เราจะหาเจอ” หร5อ “คนส,วนใหญ,ส�จร�ต คนส,วนน�อยเท,าน��นท��ท�จร�ต” หร5อ “ว�ธ�ท��เราค�ดข.�นมาเพ5�อ
ป�องก�นการท�จร�ตจะต�องใช�ได�ผล”

การทeาใหVบร�ษ�ทจ<ายภาษ�นVอยลง ถWอว<าเปbนการค�ดลบหรWอไม< ?
การท��ช,วยให�บร�ษ�ทจ,ายภาษ�น�อยลงโดยว�ธ� Cash Management ถ�าเป
นการบร�หารเพ5�อประหย�ดใน

การจ,ายภาษ� ไม,ใช,เพ5�อหล�กเล��ยงไม,จ,ายภาษ� หร5อโกงภาษ� ก+จะไม,ผ�ดอะไร และต�องค�ดบวกว,า “ถ.งจะจ,าย
ภาษ�อย,างตรงไปตรงมา เราก+รวยได�” การจ,ายภาษ�เป
นหน�าท��ของพลเม5องด�

หากเจอปญ̂หาในธ�รก�จหล�ก จะแกVไขอย<างไร ?
ปQญหาท��แตกต,างก�น ก+ม�ว�ธ�การแก�ปQญหาท��แตกต,างก�น โดยเราต�องค�ดบวกว,าเราจะสามารถแก�

ปQญหาได�หมด
“ท�กคeาถาม ม�คeาตอบ ท�กป^ญหา ม�ทางแกV”
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Mindset เช,นน��ท#าให�เราไม,จนก�บปQญหา ม�ปQญหาอะไรแก�ได�หมด บางคนม�ปQญหาแต,ก+ไม,ได�แก� 
เอาแต,น��งอมท�กข& บ,นว,าแก�ไม,ได� รอแต,จะให�คนอ5�นมาแก�ปQญหาให�

แต,ก+ม�ปQญหาบางอย,างท��เราแก�เท,าไรก+ไม,หมด ท��เร�ยกว,าปQญหาโลกแตก ค5อปQญหาท��แก�เท,าไรก+แก�
ไม,ส#าเร+จ แก�จนโลกแตกก+ย�งแก�ไม,ส#าเร+จ เช,น ปQญหาพน�กงานทะเลาะก�น ปQญหาการส5�อสาร ปQญหาความ
สาม�คค� ปQญหาการน�นทา ปQญหาเหล,าน��ไม,ใช,ว,าเราไม,ต�องเข�าไปแก�ไข แต,ต�องยอมร�บ เตร�ยมใจไว�ว,า แก�
อย,างไรก+ไม,หมด

การเจรจาต<อรอง (Negotiation) หมายถ.ง ความสามารถท��จะฟQนฝzาอะไรก+ตามท��ไม,ค,อย
ธรรมดา ท��ไม,ใช,เร5�องง,าย ๆ ให�ผ,านพ�นไปได� (To Successfully get over or pass a difficult part on a 
path or route)

ความค�ดเช�งกลย�ทธ!ในการเจรจา
1. ม�ความค�ดม�,งม��นว,าการเจรจาน��นเราต�องชนะหร5อค!,เจรจาจะต�องยอมตามเรา
2. ต�องไม,ค�ดจะเอาเปร�ยบฝzายตรงข�าม ค�ดให�เราได�ในส��งท��เราควรจะได�เท,าน��น
3. ต�องก#าหนดเป�าหมายของการเจรจาว,าต�องการให�บรรล�ผลเร5�องอะไรอย,างช�ดเจน
4. สามารถค�ดถ.งผลพลอยได�จากการเจรจาว,าม�อะไรบ�างของท��งสองฝzาย
5. ค�ดหาเร5�องท��จะท#าให�เก�ด win win situation
6. หาความร!�หร5อข�อม!ลท��ม�ความเก��ยวข�องก�บเร5�องท��จะไปเจรจาให�ม�พอสมควรไว�ก,อน
7. ศ.กษากรณ�อ5�นในการเจรจาท��ม�ความคล�ายคล.งก�บกรณ�ท��เราต�องไปเจรจา
8. หาผ!�ท��จะอ�างอ�งท��น,าจะเป
นบวกต,อเรา
9. มองหาทางออกท��ด!ด�ให�ก�บค!,เจรจาไว�ก,อน
10. ต��งเป�าหมายการเจรจาให�ส!งไว�แต,ความจร�งได�ต�#ากว,าเป�าหมายก+บรรล�ผลส#าเร+จท��เราต�องการแล�ว
11. ต�องค�ดถ.งความเป
นเบ��ยบนเบ��ยล,าง และค�ดหาทางเป
นเบ��ยบน
12. ใช�เวลายาวนานในการเจรจาให�เป
นประโยชน& และไม,พยายามค�ดว,าจะต�องส#าเร+จในคร��งเด�ยว
13. ใช�จ�งหวะเวลาหร5อช,วงเวลาให�เป
นประโยชน&
14. มองหาส�ภาษ�ตด� ท��เก��ยวข�องก�บเร5�องท��เราต�องเจรจา
15. ประมวลเหต�การณ&หร5อเง5�อนไข หร5อสถานการณ&ว,าม�จ�ดท��เราจะใช�เป
นประโยชน&ได�อย,างไร ?
16. ต�องไม,ค�ดแทน หร5อไม,เห+นใจ ไม,สงสารค!,เจรจา
17. ไม,ใช�การปะทะตรง ๆ  อย,างเช,น ตาต,อตา ฟQนต,อฟQน
18. มองหาจ�งหวะท��จะร�ก
19. ต�องกล�าเอาต�วเข�าแลก โดยไม,กล�วการเจ+บต�ว
20. หาต�วอย,างท��ด�ของค!,เจรจาอ5�น ๆ  และประสบความส#าเร+จ
21. ต�องไม,ค�ดว,าการเจรจาน��นม�ส!ตรส#าเร+จเพ�ยงส!ตรเด�ยว ทางท��จะเจรจาให�ส#าเร+จม�หลาย ๆ ทาง

ความร6Vเก�=ยวก�บค6<เจรจา
1. สถานภาพทางส�งคม
2. สถานภาพทางครอบคร�ว
3. ต#าแหน,ง รายได� และองค&กรท��ท#างาน
4. ประว�ต�ส,วนต�วและประว�ต�การท#างาน
5. อะไรท��ชอบ อะไรท��ไม,ชอบ
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6. อะไรท��กล�ว  อะไรท��ไม,กล�ว
7. อะไรท�� care  อะไรท��ไม, care
8. ล�กษณะงานท��เขาท#า
9. ความค�ดเห+นส,วนต�วท��ส#าค�ญ
10. ความฝQกใฝzเป
นพ�เศษ
11. งานอด�เรกหร5อส��งท��ท#าเป
นประจ#า  
12. บ�คคลท��เขาน�ยม  บ�คคลท��ไม,น�ยม
13. เร5�องต,าง ๆ ท��เก��ยวก�บการเจรจาท��เขาปฏ�เสธไม,ได�
14. ความร!�ส,วนต�ว
15. ความห,วงก�งวลเร5�องต,าง ๆ
16. อ�ดมการณ& ความเช5�อ  หร5อว�ฒนธรรมท��อย!,ในต�ว
17. ประเม�นความส#าค�ญ หร5อจ�ดเด,นของต�วเราในสายตาของเรา 

ความค�ดเช�งกลย�ทธ&ในการเจรจา และความร!�เก��ยวก�บค!,เจรจาข�างต�นน�� หากอ,านแต,ไม,ได�ใช�ความค�ด  
ไม,ได�น#าไปพ�จารณา ก+จะร!�แล�วก+ล5มไปในท��ส�ด ด�งน��นอ,านแล�วต�องท#าความเข�าใจ และสามารถน#าไป
ประย�กต&ใช�ในการเจรจาก�บค!,ค�า ค!,แข,ง เพ5�อร,วมงาน บ�คคลภายในครอบคร�ว ฯลฯ เพ5�อให�ได�ในส��งท��เราเอง
พ.งได� โดยไม,ค�ดจะเอาเปร�ยบใคร ให�เก�ด Win – Win Situation ค5อเขาก+ได� เราก+ได� เป
นการใช�ก�ศโลบาย
เพ5�อให�ท�กคนอย!,ร,วมก�นได�อย,างปรกต�ส�ข

ก�ศโลบาย (ก�ศล + อ�บาย) ค5อการใช�อ�บายในทางท��ชอบ ในทางท��ควร เพ5�อชนะใจ หร5อผ!กใจผ!�อ5�น 
(หลวงว�จ�ตรวาทการ) พระพ�ทธเจ�าก+ใช�ก�ศโลบายในการสอน แม�กระท��งตอนท��สอนองค&ค�ล�มาร

เวลาเศรษฐก�จของประเทศม�ป^ญหา สามารถด6จากยอดขายของมาม<า ไดVหรWอไม< ?
ส��งน��เก�ดจากค#าถามท��ว,าเวลาเศรษฐก�จไม,ด� มาม,า เป
นอย,างไร ซ.�งบะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,ายอดขาย

ก+จะด�ข.�น เพราะคนลดการออกไปทานอาหารท��ร�านอาหาร ทานบะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,าถ!กกว,า ยอดขาย
ของบะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,าจ.งส!งข.�น แต,เม5�อใดเศรษฐก�จด� คนออกไปทานอาหารท��ร�านอาหารนอกบ�านมาก
ข.�น บะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,าก+จะขายลดลง ด�งน��นเศรษฐก�จก�บยอดขายของบะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,าจะผกผ�น
ก�น จ.งเก�ดค#าว,า Mama Index ข.�น แต,ก+ไม,สามารถว�ดผลได� 100% เพราะบะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,าไม,ได�อย!,
เฉย ๆ หากท#าก�จกรรมในจ�งหวะท��เศรษฐก�จด� ยอดขายก+ข.�นได�เหม5อนก�น ขณะเด�ยวก�นหากเศรษฐก�จไม,ด� 
แต,บะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,าละเลยไม,ได�ท#าก�จกรรมทางการตลาดอะไรเลย ยอดขายของค!,แข,งอาจจะ
มากกว,า ยอดขายของบะหม��ก.�งส#าเร+จร!ปมาม,าอาจจะไม,ด�ก+ได�

หล�กค�ดและปร�ชญาการทeางาน บ�ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา ขVอ 62. กล�วส�=งไหน ใหVทeาส�=งน�@น 
(ดร.อมรเทพ ด�โรจนวงศ!) ธรรมชาต�ของคนส��งไหนท��เรากล�ว เราไม,ชอบ ไม,ถน�ด เราจะหน� ไม,อยากจะ
ย�,งเก��ยวด�วย แต,ถ�าเราค�ดบวกว��งเข�าไปหาส��งท��เรากล�ว ท#าบ,อย ๆ  เราก+จะถน�ดข.�น จะเก,งข.�น หายกล�ว

ดร.บ�ญเก�ยรต� เองเม5�อก,อนเห+นฝร��ง (ชาวต,างประเทศ) จะเร��มพ!ดไม,ออก ส��งน��เก�ดจากจ�ตใตVสeาน�ก 
เพราะ ดร.เท�ยม โชคว�ฒนา บ�ดาของ ดร.บ�ญเก�ยรต� เร��มต�นธ�รก�จด�วยการไปซ5�อของจากฝร��งมาขาย ท,านจ.ง
ช5�นชมฝร��งมาก เร�ยกฝร��งว,านายห�างท�กค#า ถ5อว,าฝร��งเป
นผ!�ม�บ�ญค�ณ พอ ดร.บ�ญเก�ยรต� พบฝร��งจ.งอ.�งท�นท� 
ด�วยความร!�ส.กว,าเขาม�บ�ญค�ณ และเราต�#าต�อยกว,าเขา เก�ดความเกรงกล�วเขา เม5�อทบทวนจนทราบถ.งราก
ของปQญหาแล�ว จ.งจะสามารถแก�ไขได� โดยเร��มค�ดว,าม�ฝร��งท��จนกว,าเราต��งเยอะ เราด�กว,าเขาต��งเยอะ ค�ด
บวกก�บต�วเองเช,นน��อย!,นานจนในปQจจ�บ�น ดร.บ�ญเก�ยรต� ไม,เหล5อความเกรงกล�วฝร��งอ�กต,อไปแล�ว
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