บนทกการบรรยาย ดร. บญเกยรต โชควฒนา
วชา 459602 กลยทธ!การประกอบการ (Entrepreneurial Strategies)
หลกส6ตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชาการประกอบการ ร<นท= 3 มหาวทยาลยบ6รพา
คร@งท= 3 วนเสาร!ท= 30 สงหาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.
คดบวก และจตใตFสGานก
วตถประสงคท ดร. บญเกยรต มาแนะนานสตน กเพ"อให&นสตได&เรยนร(&ประสบการณต*าง ๆ ของท*าน
ให&ได&มากทสด สาหรบตวท*านเองสมยก*อนท*านกขาดความมนใจในตวเอง แต*พอคดบวกมากข.น ชวตของ
ท*านกเปลยนไปในทางทดข.น เกดความมนใจในตนเอง ดงนนหากนสตรบคาแนะนาต*าง ๆ แล&วนาไปคด
ไปพจารณา ประยกตใช& กจะเกดประโยชน เกดการเปลยนแปลงในตวนสตเองไปในทางทดข.น
หนงส"อ และภาพยนตรเร"อง The Secret กเป:นเร"องของการคดบวก และพลงของจตใต&สาน.กทงนน
ซ.งกตรงกบท ดร.บญเกยรต แนะนาว*า จตใต&สาน.กต&องการการตอกยา เวลาจะคดอะไรต&องคดบ*อย ๆ สงท
เราคดกจะเกดข.นกบตวเรา ดงนนเราคดเร"องทด เรากจะพบกบเร"องทด แต*ถ&าเราคดเร"องทไม*ด เรากจะพบ
กบเร"องทไม*ด
การคดบวกจ.งสาคญมาก เพราะเม"อเราคดยาถ.งแต*เร"องทด ๆ เรากจะได&ในสงทด ๆ ตามทเราคด
คนไทยบางคนกลบคดว*า การคดว*าตนเองดจะกลายเป:นคนกร*าง ขอวด ทาตว Over ทาให&คนไทยไม*กล&า
คดดกบตวเอง เช*น มคนชมว*าเราสวย/หล*อ เรากจะถ*อมตวตอบไปว*า “ไม*สวย/หล*อ” หร"อมคนชมว*าเล*น
กฬาเก*ง เรากมกจะถ*อมตวตอบว*าไม*เก*ง จ.งกลายเป:นจดอ*อนของคนไทย ยงพ(ดถ*อมตว จ.งไม*สวย/หล*อ
ไม* เ ก* ง มากข. นทกวน ดงนนหากมใครมาช" นชมเรา ก ให& เ ราตอบขอบคณ โดยไม* ต& อ งไปพ( ด ถ* อ มตวอก
เป:นการทาให&จตของเราเป:นบวกตลอดเวลา ซ.งเร"องเลก ๆ อย*างน แต*กลบเป:นเร"องทมความสาคญมาก
สาหรบคนทเช"อตวเลขมาก ๆ สนใจข&อม(ลมาก ๆ สงทจะหายไป โดยจะร(&ตวหร"อไม*ร(&ตวกตามกค"อ
ความละเอยดอ*อนในเร"องคน เราจ.งต&องคดถ.งเร"องคนบ&า ง เพราะพฤตกรรมของคนไม*ใ ช* 1 + 1 เป:น 2
หร"อเรยกว*าเป:นอะไรทไม*ตรงไปตรงมา มความไม*แน*นอนส(งมาก การเข&าใจคนจ.งไม*สามารถเข&าใจได&ด&วย
ตวเลข แต*ต&องเข&าใจด&วยจตใจของเราเอง
วนยของการคด (Disciplinary Thinking)
เป:นการคดอย*า งมขนมตอน บางคนคดจากหวไปหาง บางคนคดจากหางไปหว สบสนว* น วายไป
หมด ขาด Sequence ทถ(กต&อง จ.งไม*ได&คาตอบทเหมาะสม แต*หากเราคดอะไรเป:นขนเป:นตอน ความไม*
ถ(กต&องในทางวนยของการคดกจะน&อยลง
โจทย!ฝก
O ซFอมความคด
สาหรบบรษท จะต&องมการเตบโตทกปJ เพราะพนกงานต&องการเงนเด"อนข.นทกปJ เราจะทาให&เขาม
เงนเด" อนข.นทกปJ ได& กเม" อยอดขายของเราเพมข.นทกปJ พนกงานจะได& เ จรญไปพร& อ มกบองคกรได& ดง
ปรชญาของ ดร.เทยม โชควฒนา ทกล*าวว*า “แค*หยดอย(*กบท กกลายเป:นผ(&ล&าหลง” ท*านแนะนาไม*ให&ทา
ธรกจทเสยงเกนไป เพราะถ&าธรกจเกดล&มเหลว พนกงานกจะเด"อดร&อนไปด&วย นอกจากนยงต&องทาธรกจ
ให&โตข.นเร"อย ๆ ขยายตวข.นเร"อย ๆ พนกงานจะได&มเงนเด"อนข.น
สมมตสนค&าของเรา ยอดขายเรมทรงตว ไม*ค*อยข.นแล&ว เราจะทาอย*างไรให&ยอดขายข.น ? ให&นสต
ต&องคาถามแล&วหาคาตอบให&กบตวเอง (Zero base) และให&คดแบบ Conceptual Thinking
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นสตช*วยกนแสดงความคดเหน รวมกบ ดร.บญเกยรต แนะนาวธการต*าง ๆ สรปได&ดงน


ให&ความร(& จดอบรมพนกงาน



เพมโฆษณา



เปลยนภาพลกษณสนค&า



เพมช*องทางการจาหน*าย



ปรบกลยทธให&เข&ากบสถานการณ



ให&พนกงานมส*วนร*วมในการแก&ไข



สนบสนนให&พนกงานคดบวก



Sampling แจกตวอย*างให&ทดลองใช&



ข.นราคาสนค&า ถ&าจานวนชนไม*ตกกเท*ากบยอดขายข.นแล&ว



ปรบลดปรมาณการบรรจ โดยไม*เพมราคา แต*กรณนยอดขายอาจไม*ส(งข.นกได& แต*ได&กาไรมากข.น



เปลยนช*องทางมาจาหน*ายเอง และเพมความเอาใจใส*



วจยผ(&บรโภค เพ"อให&โดนใจผ(&บรโภคมากข.น



ขยายกล*มล(กค&า โดยต&องด( Target Consumer ประกอบด&วย



เปลยน Volume



สร&าง Value Added



เปลยนช"อสนค&า (Re-brand)



ส*งเสรมการขายด&วยวธต*าง ๆ
คาถามนเป:นการฝdกให&คดแบบ Zero base เป:นการคดถ.งวธการ โดยใช&การตงคาถาม แล&วหาคา

ตอบ และทไม*จาเป:นต&องร(&ว*าเป:นสนค&าอะไร จะได&ฝdกคดอย*างไม*มกรอบ

วธคดแบบต<าง ๆ
Conceptual Thinking (คดเชงมโนทศน!)
เป: น การคดโดยไม* ย. ด ตดกบของจรง คดโดยไม* ม กรอบ ทาให& เ รามองเป: น ภาพกว& า ง คดเป: น
Concept จะเจอวธการใหม* ๆ มากกว*า เวลาเราทางานจรง ๆ แม&ว*าเราจะร(&ว*าสนค&าทเราจะคดนค"ออะไร แต*
เรากควรคดแบบ Conceptual ก*อนโดยยงไม*ต&องนาสนค&ามาเป:นตวตง เพราะถ&าไม*ทาเช*นนกเท*ากบเราไป
ตงกรอบในการคด แล&วเรากมกจะไม*พบวธการใหม* ๆ
เม"อเราคดแบบ Conceptual Thinking แล&ว ต*อไปเรากต&องมาลงรายละเอยด โดยพจารณาว*าสงท
คดได&น หวข&อไหนประยกตใช&แล&วเกดประโยชนกบสนค&าของเรา อาจจะพบว*าม 10 หวข&อทเรานามาใช&ได&
อย* า งการเพมช* อ งทางจาหน* า ย เรามอย(* แ ล& ว 50,000 ช* อ งทาง ก ต& อ งมาพจารณาว* า น& อ ยหร" อ มากโดย
เปรยบเทยบกบค(*แข*ง เช*น กล*มผงซกฟอก 50,000 ช*องทางถ"อว*ายงน&อย แต*ถ&าเป:นรองเท&า 50,000 ช*อง
ทางถ"อว*ามากแล&ว
นอกจากนสาหรบหวข&อทไม*เหมาะกบเรากอย*าเพงละเลย ถ&าเราคดล.ก ๆ แล&วพบว*าไม*มใครเคยทา
เลย ค(*แข*งกไม*ทา หากเราทาสนค&าของเรากจะโดดเด*นข.นมาในทนท
สมยก*อนมกจะไม*ค*อยได&ทาการวจย การวจยนจะทาให&เราเข&าใจผ(&บรโภค สมยก*อนทไม*ได&ทาการ
วจยเพราะเขาเอาตวเราเองมาเป:นตวแทนของผ(&บรโภค น.กแต*ว*าถ&าเราชอบอนนผ(&บรโภคกต&องชอบด&วย
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แต*ตอนนค(*แข*งมมากมาย ดงนนความแม*นยาในด&านความต&องการของผ(&บรโภคทาให&เรามโอกาสสาเรจได&
มากกว*า ยงโดนใจผ(&บรโภคมากกยงเสยเงนในการทาการตลาดน&อยลง การทาการตลาดเราต&องพยายาม
ทาอะไรทแตกต*าง หร"อกค"อ Creative นนเอง
ความแตกต*างกมอย(* 2 อย*างค"อ แตกต*างทไม*โดนใจ ผ(&บรโภคร(&ส.กเฉย ๆ กบแตกต*างทโดนใจ ซ.ง
อาจเป:นสงทผ(&บรโภคไม*เคยคดเลย ทผ(&บรโภคร(&ส.กได&ว*าใช*เลย ทาให&อยากซ"อสนค&าในทนท ความแตก
ต*างทผ(&บรโภคไม*ได&คดถ.ง หร"อไม*รด
(& &วยซาว*าเขาเองต&องการ แต*เราไปจดประกายเขา ภาษาทางการตลาด
จะเรยกว*า Unmet Needs
Unmet Needs ค"อความต&องการทล.ก ๆ อย(*ในใจของผ(บ
& รโภค ทยงไม*ได&ถ(กสนอง ปlจจบนถ.งแม&จะ
ม Supply มากกว*า Demand เราจ.งต&องหา Unmet Needs ให&ได& อย*างเช*น คอนโดมเนยมทมอย(*มากมาย
แต*ละแห*งก Design พอ ๆ กน แต*ถ&าใครมอะไรเลก ๆ น&อย ๆทผ(&บรโภคโดนใจ เช*น มโถส&วมขนาดใหญ*
เป:นพเศษ กจะทาให&เกดการตดสนใจ ซ.งกเป:น Unmet Needs ได&

Unmet Needs อาจเป:นสงทเลก ๆ

น&อย ๆ จนบางทเราน.กไม*ถ.งเลยกได&
Systematic Thinking (คดเปVนระบบ)
จากตวอย*างข&างต&น ท ดร.บญเกยรต ให&เราพจารณาหวข&อจากเก"อบ 20 ข&อ มาเหล"อ 10 ข&อ เช*นน
เรยนกว*า Systematic Thinking ค"อแทนทเราจะคดได&เพยงเร"องเดยวแล&วทาเลย หร"อ “คดปpบทาปlqบ” ซ.ง
คนส*วนมากทาเช*นน เขาเหล*านนไม*ได&ดาเนนไปตามขนตอนของการคด จะถ(กหร"อผด ได&ผลมากหร"อน&อย
กไม*ร(& ออกแรงไปตงมากแต*ได&ผลกลบมานดเดยว และทคนไทยส*วนใหญ*เป:นกนอย*างนกเพราะ


ขาดความเช"อมนในตนเอง คดว*าตนเองไม*ม Creative



พ*อแม*ส*วนใหญ*จะห&ามไม*ให&ล(กฝlนกลางวน ห&ามไม*ให&ล(กคดมาก
จ.งทาให&สดท&ายคนส*วนใหญ*จ.งไม*ค*อยคด
ดงนนเวลาเราคดเราต& อ งคดทละเร" อง แต* ต& อ งคดให& ไ ด& ห ลาย ๆ เร" อง และทาพร& อ มกนได& ท ละ

หลายๆ เร"อง (คาสอนของ อ.ปรญญา ตนสกล)
Lateral Thinking (คดเชX=อมโยง)
อย*างบางคนคดถ.งเร"องหน.ง แล&วกสามารถโยงเร"องนไปคดอกเร"องหน.งได& ซ.งคนทคดเช"อมโยง
เป:น จะสามารถเรยนร(&ได&ดกว*าคนทไม*สามารถคดเช"อมโยงได& อย*าง “ช&าง” กบ “มด” มอะไรเหม"อนกนบ&าง


เป:นสตวเหม"อนกน



มขาเหม"อนกน



มปากเหม"อนกน



อย(*กนเป:นฝ(งเหม"อนกน
คนทคดเช"อมโยงบ*อย ๆ จะคดได&มากกว* า คดได&เ ก* งกว* า คนทไม*ค ดเช"อมโยง และคนทประสบ

ความสาเรจในการทางานมกจะเป:นผ(&ทใช&ความคดเช"อมโยงอย(*เป:นประจา โดยร(&ตวหร"อไม*ร(&ตวกตาม เช*น
การได&ราคาไม*เท*ากนของการให&เช*ารถยนต กบโรงแรมทให&อตราค*าทพกไม*เท*ากน
Intuitive Thinking (คดโดยใชFป[ญญาญาณ)
เป: น สงทเราร(& ส. ก ได& ด& ว ยตวเอง โดยไม* ต& อ งมข& อ ม( ล เป: น การร(& โ ดยใช& ปl ญ ญาญาณซ. งสงสม
ประสบการณมาตงแต*ในอดตชาต แต*คนทเรยนมาส(ง ๆ หร"อเช"อแต*ข&อม(ล จะทาให&ความสามารถนหายไป
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แต*กไม*ใช*ว*าให&เราห&ามเช"อข&อม(ล ข&อม(ลกเช"อไป แต*ต&องเช"อด&วยว*าเราทกคนมปlญญาญาณ และ
เราสามารถใช&ปญ
l ญาญาณนได&
ความเช"อบางอย*างกไม*ต&องพส(จน พระพทธเจ&าทรงเคยตรสไว&ว*า “อย*าเช"อ จนกว*าจะได&พจารณา
ด&วยตวเราเอง” เราจ.งควรใช&สตปlญญาของเราเอง พจารณาเร"องต*าง ๆ อย(*เป:นประจา นอกจากนพระองค
ยงตรสถ.ง “อจนไตย” กค"อสงทให&เราเช"อไปเลยโดยไม*ต&องคด ไม*ต&องพจารณา ไม*ควรพส(จน ซ.งมด&วยกน
4 เร"องค"อ


พทธวสยของพระพทธเจ&าทงหลาย



ฌานวสยของผ(&ได&ฌาน



วบากแห*งกรรม



ความคดเร"องโลก
พระพทธเจ&าทรงสอนสงต*าง ๆ ตามหลกของวทยาศาสตร เป:น Logic เป:นเหตเป:นผล ถ.งกระนนก

ยงตรสว*าบางอย*างกให&เช"อไปเลย สาหรบคนทไม*ยอมเช"ออะไรเลย ไม*ยอมเรยนร(&อะไรเลย จะเป:นคนท
เรยนร(&ช&ามาก และทคนสมยนไม*ยอมเช"ออะไรง*าย ๆ กเพราะกลวจะงมงาย
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