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วิชาหลักการคิดและการวเิคราะหเชิงกลยุทธ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ รุน 5 

คณะวทิยาการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 
วันอาทิตยที ่22 เมษายน 2555 

บรรยายโดย ดร.บญุเกียรติ โชควัฒนา 
 

วินัย (Discipline) 

 คนไทยเปนคนที่ไมคอยมีวินัย นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตจึงตองพฒันาใหตนเองมีวินัย การ
เขาชั้นเรียนตองเขาใหตรงเวลา สงงานใหตรงเวลา ซึ่งวินัยเรือ่งเวลานี้ก็เปนจุดเริ่มตนสําหรับวินัย
ทางดานอื่น ๆ ประเทศทีจ่ะพัฒนาไดคนในประเทศจะตองมีวินัยเรื่องเวลาเปนเรื่องพื้นฐาน 

 นิสิตบางคนมาเขาชั้นเรียนก็ไมตรงเวลา สงงานก็ไมตรงเวลา ซึ่งก็จะสงผลไมดีตอตวัเอง 
นิสิตหลักสูตรมหาบณัฑิตจึงตองพฒันาวินัยเรื่องเวลาและวินัยดานตาง ๆ จนสามารถเปนตัวอยางที่
ดีใหกับลูกนอง หรือลูกหลานได 

 ในเรื่องการรณรงคใหมีวนัิยเรื่องเวลานี้ บริษัทหน่ึงในเครือสหพัฒน เคยใชวิธีการใหรางวัล 
สําหรับคนทีม่าทาํงานเชา โดยหวงัวาจะสามารถทาํใหจํานวนพนักงานที่มาสายลดลงได แตวิธีการ
นี้กลับไมไดผล คนที่มาทาํงานเชาก็ยังมาเชา คนที่มาทาํงานสายก็ยงัมาสาย เปนเพราะ 

• รางวลัที่ใหไมไดยิง่ใหญพอ ที่จะจูงใจใหคนมาสายเปลี่ยนเปนมาเชา 

• คนที่มาทาํงานสายไมเคยทบทวนวาการมาสายน้ันเปนสิ่งที่ดี หรือไมดี ถึงแมจะรูวาไมดีก็ยัง
ไมคิดที่จะมาใหทันเวลา ขาดการสํานึกที่ถูกตอง 

 การสาํนึกจึงเปนสิ่งทีส่าํคญั คนเราตองรูจักคิดทบทวนในเรื่องตาง ๆ หากทบทวนแลวเร่ือง
ใดไมดี ก็ตองสาํนึกและหยุดทาํเรื่องน้ันทันที ในทางกลับกันหากเปนเรื่องที่ดี ก็ตองทาํทันท ีดวย
ความตัง้จิต ต้ังใจ และมีสติ 

 การมสีติเปนสิ่งที่สําคัญ การทีเ่ราไปฝกวิปสนากรรมฐาน กเ็ปนการฝกใหตวัเราเองมสีติอยู
ในปจจุบัน 

 คนเราตองรักษาศีล กระทาํแตสิ่งที่ดงีาม แตการศึกษาในปจจุบันกลับสอนเรื่องศีลธรรม
นอยลง เพราะไปเลียนแบบการสอนจากเมืองนอก คนเรามหีนาที่ตองดูแลคนอื่น สังคม และตัวเรา
เอง แตคนในปจจุบันกลับไมไดทบทวน บางคนขับรถเร็ว บางคนสูบบุหรี ่ดื่มสุรา ซึ่งสวนทางกับ
หนาที่ทีเ่ราตองทาํ 

 ทุกคนคงเคยไดยินมาวารางกายของเรากไ็มใชของเรา ดังน้ันเราจงึตองดูแลรางกายของเรา
ใหดี สําหรับคนที่ผิดหวงัแลวคิดจะฆาตัวตาย ก็แสดงถึงการขาดสติ ใชแตอารมณ (โกรธ, หลง) 
เปนตัวนาํความคิด/การกระทํา 
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 ทุกคนก็รูวาความโกรธ ไมสงผลดีกับตนเอง แตหากเราคิดวา “โกรธแลวตวัเราก็เดือดรอน
เอง แลวเราจะโกรธไปทาํไม” เวลาเรามีอารมณโกรธ เราจงึหยุดโกรธได หากเราใชปญญา 

 พระพุทธเจาสอนใหมีสติไมประมาท แมแตความตายเราก็ยงัตองมีมรณานุสติ ไมประมาท
โดยการทําบุญกุศลสั่งสมไวใหมาก ๆ 

 

คําถามฝกคดิ: ทาํไมเดก็กลาตั้งคาํถาม แตพอโตขึ้นกลับหยุดถาม ? 

• เม่ือโตขึ้น เช่ือมั่นมากขึ้น คิดไดเอง 

• บางครอบครวัเวลาลูกถามมาก ๆ พอแมก็จะดุ ลูกจึงเกิดความกลัว ตอไปกจ็ะไมชอบถาม ถึง
แมแตถามตวัเองกไ็มถาม 

 การทีเ่กิดความกลัว นอกจากจะทาํใหไมชอบถามใครแลว แมแตการตัง้คาํถามตวัเองก็จะไม
ถาม 

 สวนนี้จึงตองกลับมาทบทวนตวัเองวาเราถามตวัเอง และตอบดวยตัวเอง มากพอหรือยัง ซึง่
การถามแลวตอบตัวเองเปนการประเทืองปญญามากที่สุด 

 นอกจากน้ียังตองคิดวา คนเราไมไดฉลาดไปทุกเรื่อง ไมไดทาํถูกไปทุกเรือ่ง เราจึงไมควร
กลัวที่จะตั้งคําถาม ไมกลัวคนอื่นหาวาเราโงเม่ือเราตัง้คาํถาม การกลัวคนอ่ืนหาวาโง ทาํใหคนเรา
พออายุมากข้ึนก็จะคอย ๆ หยุดถาม 

 คนเราตองฝกทบทวน ฝกประเมินตลอดเวลา เชน การไปซื้อของเราก็ตองรูวาราคาเทาไร 
ประเมินวาถกูหรือแพง คุมหรือไมคุม 

 คนที่เปนพอแมแลว ตองพยายามทาํใหลูกถาม นอกจากนี้เรายงัตองฝกที่จะถามตวัเองให
มากข้ึนดวย 

 

ผูบริหาร 

 ผูบริหารนอกจากจะตองบริหารลูกนองแลว ยงัตองบริหารตวัเอง แมแตการมาเรียนเราก็ยัง
ตองบรหิารตวัเอง ในการบริหาร เราตองบริหาร  

• รางกาย 

• ตัวเอง (พฒันา) 

• จิต 
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 การฟงแลวคิดตาม ทาํความเขาใจ สรปุถึงประโยชนเพื่อนําไปใช จึงจะทําใหเราเกิดการ
พัฒนา 

 

คําถามฝกคดิ: ผูหญงิทีม่ีแฟน นาน ๆ ไปแฟนก็จะสนใจนอยลง เปนเพราะอะไร ? 

• แรก ๆ ตองการที่จะคบหา พอคบหาไดแลวก็จะสนในนอยลงไป 

• เปนการเปลีย่นแปลงทั้งฝายชาย และฝายหญิง 

• แรก ๆ ดูจากรูปลักษณภายนอก พอคบกันไปรูนิสยัหากเขากันไมไดก็จะหางกันไป 

• ฯลฯ 

 

ตอจากคาํถามขางตน: แลวอะไรที่จะเปนสิ่งยึดเหน่ียวความสมัพันธ ? 

• เขาใจถึงการเปล่ียนแปลง (ทุกสิง่ลวนอนิจจัง) 

• มีความรับผิดชอบ 

• มีความซื่อสตัย 

• ความรัก อดทน อดกล้ัน ใหอภัย 

• การมสีติ 

• ความรูผิดชอบชั่วดี ยึดในศีลธรรมอันดี 

• ความถูกตองในครรลองครองธรรม 

• ยอมรับในความแตกตางของแตละคน 

• ใชลูกเปนสิ่งยึดเหน่ียว 

• ฯลฯ 

 ส่ิงยึดเหนี่ยวขางตนตองใชอยางผสมผสานกัน เชน หนาที่การงาน ความรับผิดชอบ รวมถึง
ความเมตตา และความรกั ฯลฯ (แมแตเขาไมนารกั เราก็ยังตองรักเขาได) 
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คําถามฝกคดิ: คนเราเกดิมาทาํไมในแตละชาติ ? 

• ใชกรรม 

• ทาํความด ี

• สรางบญุ 

• เรียนรูสิง่ใหม ๆ 

• สรางเผาพันธุ 

• สรางประโยชนใหผูอื่น 

 คนเราเกิดมาทุกภพชาติ เพื่อยกระดับจิตของเราใหสูงข้ึน การพัฒนาตวัเองใหดีข้ึน สําหรับ
การฝกสมาธ ิฝกสติ ก็จะทาํใหเรามรีะดบัจิตที่สงูขึ้นดวย 

 

คําถามฝกคดิ: เหตุใดพระพุทธเจาเนนเรื่องสติ ? 

• ควบคุมการกระทํา 

• ไมประมาท 

• บอเกิดของปญญา 

• ทาํใหเรายัง้คิด ทาํในสิง่ที่ถูกตอง 

 สติทาํใหเราเกิดความยัง้คิด ไมตกเปนทาสของอารมณ จึงรูผิดรูชอบ  สติแบงเปน มิจฉาสติ 
และสัมมาสติ 

• มิจฉาสติ แมแตรูตัววามันไมดี ก็จะทาํ เชน มือปนรบัจาง ... 

• สัมมาสติ รูผิด รูชอบ ทาํในสิ่งที่ด ีซึง่คนสวนใหญจะมีสัมมาสติ 

 คนเราเกิดมาหลายภพชาติ แตละภพชาติก็จะสั่งสมนิสัยที่ด ีและไมดีติดตัวมา ดังนั้นนิสัยที่
ดีหรือไมดีในชาติน้ี ก็จะติดตัวเราไปภพชาตหินาดวย ซึง่ส่ิงน้ีเราเรียกกันวา “พรสวรรค” 

 ส่ิงที่ติดตัวมาจากอดีตชาตินี้ บางคนก็จําไดถึงขนาดระลึกชาติได ก็เน่ืองจากสวรรคก็มี
ขอบกพรอง ลางความทรงจําไมหมด  ดังนั้นเร่ืองราวตาง ๆ ที่ดี ๆ เราจึงตองเรยีนรูไวใหมาก ๆ ถงึ
จะอายุมากแลวก็ยังเรียนรูไดตลอดเวลา ซึ่งก็จะสัง่สมไปใชในภพชาตหินา 
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 นอกจากน้ีหากเราสงัเกตก็จะพบวา จะมีลูกที่มีความเกงบางอยางเหมือนพอแม ความเกงนั้น
นอกจากเปนการสั่งสมมาจากภพชาตทิี่แลวแลว กย็ังมาจากพอแมอีกดวย เพราะจิตวิญญาณของ
ลูกที่จะเกิดกับพอแมคูใด จะตองมีบุญบารมทีัดเทียมกับพอแมคูน้ัน 

 ดังนั้นพอแมคูใดที่มีบุญบารมมีากจึงมักจะมีลูกยาก เพราะจะหาจิตวิญญาณที่มีบุญบารมี
ทัดเทียมกันมาเกิดเปนลูกยากมาก ในทางกลับกันพอแมคูที่มบุีญบารมีนอยกลับมีลูกงาย มีลูกดก 
เพราะจิตวญิญาณที่มีบุญบารมีต่าํที่รอมาเกิดมีอยูเปนจํานวนมาก 

 

คําถามฝกคดิ: ทาํบุญ กบั ทาํทาน ตางกันอยางไร ? 

 ทาํบุญทาํดวยใจ ทาํทานทาํดวยกาย 

 อยางการมาสอนจะเรียกวาเปนวทิยาทาน แตถาในใจของผูสอนมีความหวงัดีกับนิสิต อยาก
ใหนิสิตเจรญิกาวหนา การคิดดีน้ีก็จะทาํใหเกิดบญุ 

 ในเรื่องของการคิดนี้ คนในปจจุบันคิดกันนอยลง อยากรูอะไรก็ Search หาเอาใน Google 
การไดคําตอบหรือขอมูลมาอยางงายดายนี้ ทาํใหคนในปจจุบันไมคอยไดคิด ในการเรยีนวิชานี้จึง
มุงเนนใหนิสติไดถาม ไดตอบคําถาม เพราะนิสติจะตองใชความคิดกอนจึงจะสามารถถามหรือตอบ
คําถามได 

 พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเรารูจัก “สอนตัวเอง” ซึ่งก็คือการคิดโดยการใหคนเรา ต้ังคําถาม
ตัวเอง แลวตอบดวยตัวเอง (Zero Base Thinking) 

 

ความคิด 

 ความคิดเปนสิ่งที่สาํคญัมาก อยางในการทาํธุรกิจของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล ที ่
ดร.บุญเกียรติ ดูแลอยูก็จะมีหลักคิดทีจ่ะทําทุกอยางถูกตอง เชน จายภาษใีหสรรพากรครบถวน 
ทั้งๆ ที่คูแขงอาจจะหาทางที่จะเล่ียงจายภาษี ความคิดนี้ทาํให บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล 
ตองจายภาษีมากกวาคูแขง จึงตองคิดหาวิธีการตาง ๆ ที่จะเอาชนะคูแขงเพิ่มขึ้น ถึงจะทํางานยาก
ข้ึนก็จริง แตเม่ือเราคิดไดก็จะทําใหเราเกงขึ้น สามารถพัฒนา เติบโตขื้น 

 สําหรับบริษทัที่เลี่ยงภาษี จายภาษีไมครบ ถึงเจาของจะรํ่ารวยขึ้นก็จริง แตบริษัทก็มักจะไม
เติบโต เพราะเจาของตองทาํคนเดียวจะใหคนอื่นมารูความลับไมได ขยายกิจการไมได 


