
บ�นท�กการบรรยาย  ดร. บ�ญเก�ยรต�  โชคว�ฒนา
ว�ชา 806510 หล�กการค�ดและการว�เคราะห"เช�งกลย�ทธ"  หล�กส&ตรบร�หารธ�รก�จมหาบ�ณฑ�ต

สาขาว�ชาการบร�หารเช�งกลย�ทธ" (ภาคพ�เศษ) ร�2นท�3 2  มหาว�ทยาล�ยนเรศวร
คร�5งท�3 1  ว�นเสาร"ท�3 18 ต�ลาคม 2551  เวลา 9.00 – 17.00 น.

ดร.บ�ญเก	ยรต� โชคว�ฒนา ปรกต�เวลาจะไปบรรยายท	�ใด ท�านจะต�องค�ดก�อนว�าท�านจะมาท#าประโยชน$ 
น�ส�ตท	�เข�าฟ)งจะต�องได�ประโยชน$ เป*นการค�ดเพ,�อให�ต�วเองเก�ดก#าล�งใจ ส#าหร�บน�ส�ตท	�เข�าฟ)งการบรรยายก.ขอ
ให�ค�ดด�วยว�า ตนเองจะได�ประโยชน$จากการมาฟ)งการบรรยาย

การค�ดข�างต�น เป*นการค�ดเพ,�อก#าหนดจ�ตของต�วเอง ใครท	�ค�ดว�าตนเองจะได�ประโยชน$ ก.จะม	โอกาส
ได�ประโยชน$มากกว�าคนท	�มาฟ)งโดยไม�ได�ก#าหนดจ�ต ย��งถ�าบางคนมาฟ)งแล�วค�ดว�ามาฟ)งอะไรก.ไม�ร1� ก.จะไม�ได�
ประโยชน$อะไรเลย เพราะคนท	�ค�ดอย�างน	2ห1จะป3ด ถ4งได�ย�นแต�ก.ไม�ฟ)งไม�ร1�เร,�อง

ส#าหร�บคนท	�ค�ดว�าฟ)งแล�วจะได�ประโยชน$ จะท#าให�จ�ตของเขาเป3ดร�บส��งต�าง ๆ  ท	�ได�ย�นมา และสามารถ
น#าไปประย�กต$ใช�ได�มากกว�าคนท	�ค�ดว�ามาฟ)งไปอย�างน�2นเอง หร,อฟ)งเพ,�อไปท#าข�อสอบ

ส#าหร�บส��งท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� จะมาแนะน#าในว�ชาน	2 ไม�ใช�เร,�องของการจ#าได� แต�เป*นเร,�องท	�ต�องท#าความ
เข�าใจ ท�านจ4งต�องพ1ดแล�ว พ1ดอ	ก อธ�บายแล�ว อธ�บายอ	ก และจะม	การถามเพ,�อสะท�อนความเข�าใจของน�ส�ต
อ	กด�วย

เวลาฟ)งน�ส�ตจ4งต�องค�ดตามเพ,�อท#าความเข�าใจ  นอกจากน	2ความร1�เด�ม ข�อม1ลเด�ม ต�องน#าไปเก.บไว�ก�อน 
เพราะบางคนม	ความเช,�อ ม	ความร1�ท	�อ�านมา ฟ)งมา เร	ยนมา เป*นส��งท	�ย4ดต�ด หากใครพ1ดไม�ตรงก�บส��งท	�ตนเองร1�
หร,อเช,�อ จ�ตก.จะปฏ�เสธไม�ยอมร�บ ท#าให�ฟ)งไม�ร1�เร,�อง ส#าหร�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� ท�านจะค�ดว�า เวลาท�านฟ)งอะไร 
ท�านจะไม�น#าส��งท	�ร1�อย1�เด�มมาขวางก�2นส��งท	�คนอ,�นพ1ด แต�ฟ)งแล�วต�องน#ามาค�ดว�าท	�เขาพ1ดม	ความหมายว�า
อย�างไร เข�าใจได�ว�าอย�างไร แล�วค�อยมาพ�จารณา ต�ดส�นว�าจะเช,�อ หร,อไม�เช,�อ พระพ�ทธเจ�า ย�งทรงสอนให�
เราฟ)งอะไรมา ให�น#ามาพ�จารณาก�อน

การพ�จารณาน	2 เราสามารถพ�จารณาได�ท�2งเวลาท	�อย1�ในห�องเร	ยน และกล�บไปบ�าน เพราะส��งท	� ดร.บ�ญ
เก	ยรต� จะแนะน#าเป*นส��งท	�อยากจะให�น�ส�ตน#าไปใช�ให�เก�ดประโยชน$ก�บต�วเอง ซ4�งจะท#าให�ต�วของน�ส�ตเอง
เปล	�ยนแปลงไปในทางท	�ด	ข42น

แต�ถ�าฟ)ง หร,อพ�จารณาเร,�องใดแล�ว ย�งม	ข�อสงส�ยอย1� ก.ให�ถามเพ,�อให�เก�ดความเข�าใจท	�มากข42น ท#าให�
ส��งท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� สอนม	ประโยชน$ต�อน�ส�ตมากข42น

ว�น�ย (Disciplinary)
การมาเร	ยนมหาบ�ณฑ�ต น�ส�ตต�องทบทวนต�วเองด�วยว�าเม,�อเร	ยนส#าเร.จแล�ว นอกจากความร1�ท	�ได�ร�บ

แล�ว มหาบ�ณฑ�ตย�งต�องเป*นต�วอย�างท	�ด	ในส�งคม ในการท#างาน ในการด#าเน�นช	ว�ต เราจ4งต�องเร��มจากการเป*น
ผ1�เร	ยนท	�ด	

ล�กษณะของผ1�เร	ยนท	�ด	ประการหน4�ง ค,อจะต�อง ตรงต2อเวลา ซ4�งเป*นว�น�ยเรD3องเวลา น�ส�ตท	�เข�าเร	ยน
สายบางคน มาสายเป*นประจ#าจนเป*นน�ส�ยท	�ถาวร ก.ควรร	บปร�บปร�งว�น�ยในเร,�องน	2 เพ,�อเป*นต�วอย�างท	�ด	ให�ก�บผ1�
อ,�นได�ในอนาคต

นอกจากว�น�ยเร,�องเวลาแล�ว การอย1�ในห�องเร	ยนย�งต�องม	ว�น�ยในการฟGงอ	กด�วย ไม�ใช�ผ1�บรรยายก.พ1ด
ไป ผ1�ฟ)งก.ค�ยก�นไป ท#าให�ไม�เข�าใจในส��งท	�ผ1�บรรยายพ1ด ท	�ขาดว�น�ยเช�นน	2อาจเก�ดจากการเคยด1ภาพยนตร$ของ
ฝร��ง ท	�น�กเร	ยนเล�นก�นโดยไม�เกรงใจอาจารย$ แล�วเอามาเป*นแนวทาง เพราะไม�ได�พ�จารณา ซ4�งในภาพยนตร$
เหล�าน�2นก.ไม�ใช�ระด�บมหาบ�ณฑ�ต เป*นระด�บ High School ท	�อย1�ในแหล�งท	�ไม�ด	 อย1�ในสล�ม จ4งจะม	อาการเหล�า
น	2 พอเราด1แล�วไม�ได�ทบทวน ไม�ได�พ�จารณา จ4งร�บเอามาเป*นต�วอย�าง ท#าให�ขาดมารยาทในการเร	ยนท	�ถ1กต�อง
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มหาบ�ณฑ�ตท	�จบออกไปแล�ว จะต�องเป*นต�วอย�างท	�ด	ของช�มชนอ	กมากมาย จ4งต�องเร��มด�วยว�น�ยท	�ต�ว
ของเราเอง บางคนจบออกไปก.จะได�เป*นอาจารย$ ก.จะได�เป*นอาจารย$ท	�ม	ว�น�ย มาตรงต�อเวลา

สาเหต�ท	�ท#าให�คนไทยขาดว�น�ย ส�วนหน4�งก.มาจากค#ากล�าวท	�ว�า “ท#าอะไรตามใจ ค,อไทยแท�” ท#าให�คน
ไทยส�วนใหญ�ขาดว�น�ย ส#าหร�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� เอง ตอนเด.ก ๆ ก.ถ1กค�ณแม�ควบค�มว�น�ย ซ4�งก.ม	ความร1�ส4กว�าไม�
ชอบ แต�พอโตข42นก.มาทบทวนว�าอะไรท	�เราย�งขาด อะไรท	�เราย�งท#าได�ไม�ด	 แล�วถามต�วเองว�าเราควรจะ
เปล	�ยนแปลงหร,อไม� ส��งไหนท	�เราควรเปล	�ยนแปลง เราก.เปล	�ยน ส��งน	2เก�ดข42นได�ก.ต�อเม,�อเราได�ถามต�วเอง แล�ว
ปรกต�เราถามต�วเองก�นบ�อยแค�ไหน บางคนไม�เคยถามต�วเองเลยก.ม	

สมม�ต�กรณ	ท	�มาสาย คนท	�มาสายเคยถามต�วเองหร,อไม�ว�า การมาสายเป*นส��งท	�ด	หร,อไม� ถ�าถามก.จะ
ตอบต�วเองได�เลยว�า การมาสายเป*นส��งท	�ไม�ด	 แล�วจ4งจะสามารถบอกต�วเองต�อไปได�ว�าต�อไปน	2จะไม�มาสายอ	ก 
แต�บางคนถ4งจะร1�แล�วว�าการมาสายเป*นส��งท	�ไม�ด	 แต�ก.ย�งมาสายต�อไป มารยาทอ,�น ๆ ก.เช�นก�น บางคนมารยาท
ท	�ไม�ด	ท�2ง ๆ ท	�ต�วเองก.ร1�ว�าไม�ด	 แต�ก.ย�งท#า

คนเราจ4งต�องหม��นถามต�วเองว�าส��งท	�ท#าน�2นด	หร,อไม� ถ�าเป*นส��งท	�ไม�ด	ก.ต�องตอบต�วเองให�ได�ว�าจะแก�ไข
ให�ล�ล�วงเสร.จส�2นเม,�อไร

การประเม�น
คนเราย�งต�องฝKกการประเม�น อย�างบางคนเวลาถามว�าเด,อนน	2ใช�เง�นไปเท�าไร ก.ไม�ร1� ตอบไม�ได� เพราะ

ไม�เคยประเม�น ส�วน ดร.บ�ญเก	ยรต� จะประเม�นท�กเร,�อง ท�กเวลา เร,�องไหนค�ยก�บใคร ค�ยไว�เม,�อใด ก	�ปLมาแล�ว 
ท�านจะตอบได�ท�2งหมด เพราะท�านประเม�นอย1�ตลอด แม�แต�ไปท	�ไหนก.จะประเม�นขนาดของห�อง บอกได�อย�าง
รวดเร.วเลยว�าห�องม	ขนาดก	�ตารางเมตร ส#าหร�บคนท	�ฝKกประเม�นใหม� ๆ ต�องเร��มจากการถามต�วเอง เช�น เม,�อส�ก
คร1�เราพ1ดไปก	�คร�2งแล�ว แสดงความค�ดเห.นไปก	�หนแล�ว ย��งคนท	�เป*นน�กบ�ญช	ย��งต�องฝKกประเม�น แต�บางคนกล�บ
ค�ดว�าจะประเม�นไปท#าไม ว�ดเอาก.ได� ซ4�งเขาล,มค�ดไปว�าม	อ	กหลาย ๆ เร,�องท	�ไม�ม	ต�วว�ด ต�องใช�ด�ลยพ�น�จ ต�อง
ใช� Sense ในการประเม�น และถ�าย��งฝKกประเม�นบ�อย ๆ ก.จะเก�ดความช#านาญประเม�นได�เก�งข42นท�กท	

การประเม�นต�วเองตลอดเวลา ถามต�วเองบ�อย ๆ พ�จารณาแล�วตอบว�าต�วเองเป*นคนอย�างไร อะไรท	�ท#า
แล�วร1�ส4กว�าไม�ใช� ไม�ถ1ก และบอกต�วเองได�หร,อไม�ว�าจะปร�บปร�งแก�ไขเม,�อใด

คนท	�ท#าอะไรโดยไม�ร1�ต�ว ค,อคนท	�ท#าอะไรโดยขาดสต� ท#าอะไรโดยใช�อารมณ$ เราจ4งต�องคอยทบทวน
ต�วเองอย1�เสมอว�าเราม	สต�อย1�หร,อเปล�า ถ�าเราเป*นคนท	�ม	สต� ม	สมาธ�ตลอดเวลา เราจะร1� จะตอบได�ว�าก#าล�งท#า
อะไรอย1�

การไปน��งว�ป)สสนากรรมฐาน ก.เป*นการไปเพ,�อฝKกสต� แต�บางคนก.ม	สต�เฉพาะตอนน��งว�ป)สสนา ออกนอก
ว�ดเม,�อไร สต�หายหมด หากเราม	สต�ดลอดเวลา เราจะร1�ต�ว การใช�อารมณ$ต�าง ๆ ท	�ไม�ด	 ก.จะน�อยลง การม	สต�
จะท#าให�เราร1�ว�าต�วเราเองท#าอะไรลงไปบ�าง และเม,�อกล�บไปบ�านจะได�น#าส��งต�าง ๆ ท	�เราท#าไป มาพ�จารณาว�า
ถ1กต�องหร,อไม� ถ�าไม�ถ1กต�องจะได�บอกต�วเองว�าเราจะเปล	�ยนแปลง ปร�บปร�งต�วเองในจ�ดไหน

น�ส�ตถามว�า ถ�าเราถามต�วเอง แล�วเราตอบต�วเองไม�ได� ควรจะท#าอย�างไร ?
คนหน4�งท	�น�ส�ตสามารถถามได�ก.ค,อ ดร.บ�ญเก	ยรต� หร,อจะถามพระก.ได� พระผ1�ทรงศ	ลจะสามารถตอบได�

ว�าส��งไหนผ�ด ส��งไหนถ1ก สม�ยก�อน ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.เป*นคนท	�ละเลย ถ4งร1�ว�าผ�ดก.ย�งท#า อย�างเร,�องการร�บ
ประทานเน,2อส�ตว$

การร�บประทานเน,2อส�ตว$ บางคนบอกว�าเอามาเป*นอาหารไม�น�าจะผ�ดบาป แต�การทานเน,2อส�ตว$ก.เป*นการ
ฆ�าส�ตว$ต�ดช	ว�ตเช�นก�น เพ	ยงแต�ว�าเราไม�ได�ฆ�าด�วยต�วเองเท�าน�2น ดร .บ�ญเก	ยรต� หล�งจากได�พ�จารณาเร,�องน	2อย1�
นาน จ4งพบว�าเราต�ดทานเน,2อส�ตว$มาต�2งแต�เด.ก ความอร�อยท	�เราได�ร�บมาจากเคร,�องปร�ง ต�ดความกร�บ ต�ดกล��น
ไหม� จนเคยช�น เม,�อพ�จารณาได�เช�นน	2 ท�านจ4งร�บประทานเน,2อส�ตว$น�อยลง และด	ใจท�กคร�2งท	�ไม�ได�ทานเน,2อ
ส�ตว$ บางคนอาย�มากแล�วก.ย�งไม�ได�ประเม�นเลยว�าทานส�ตว$ไปมากเท�าไร ม	ส�วนท#าลายช	ว�ตส�ตว$มาแล�วก	�ต�ว

และหากเราพ�จารณาด1ว�า เราเก�ดมาเป*นมน�ษย$ เราท#าอะไรด	ก�บโลกบ�าง อาจจะพบว�าเราสร�างมลภาวะ
ให�ก�บโลกท�2งว�น
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การทบทวนต�วเอง
ประเด.นหล�ก ๆ ในการด#าเน�นช	ว�ตของเราอ	กอย�างหน4�งค,อการทบทวนต�วเอง ซ4�งเป*นส��งท	�เราจะต�อง

ฝKกฝน ดร.เท	ยม โชคว�ฒนา ผ1�เป*นบ�ดา สอนให� ดร.บ�ญเก	ยรต� ทบทวนต�วเองต�2งแต�ย�งเด.ก โดยบอกว�าก�อน
นอนอย�าล,มทบทวนว�าในว�นน	2เราท#าอะไรท	�ด	บ�าง ท#าอะไรท	�ไม�ด	บ�าง ท�2งก�บคนและก�บงาน แต�ก.ไม�ได�
หมายความว�าเราต�องทบทวนต�วเองได�ตอนก�อนนอนเท�าน�2น จร�ง ๆ เราสามารถท#าได�ท�กเวลา บางคนอาจ
ทบทวนตอนเข�าห�องน2#า ตอนข�บรถ และหากท#าจนเป*นน�ส�ย พอถ4งช�วงเวลาน�2น เราก.จะเร��มทบทวนต�วเองแบบ
อ�ตโนม�ต�เลย

การทบทวนต�วเองน	2 ถ4งจะเป*นการทบทวนส��งท	�เราท#าไปในอด	ต ซ4�งบางเร,�องก.แก�ไขไม�ได�แล�ว แต�ก.ให�
เราทบทวนให�ร1�ว�าเราไม�ควรท#าอย�างน�2น หร,อคร�2งหน�าถ�าเราเจอเหต�การณ$อย�างน	2อ	ก เราจะท#าอย�างน�2น อย�างน	2
แทน

อย�างม	คร�2งหน4�ง ดร.บ�ญเก	ยรต� ไปเสวนาท	�ศ1นย$ประช�มแห�งชาต�ส�ร�ก�ต�Vในว�นหย�ด ก.ไปเจอพน�กงานคน
หน4�งพาล1กมาเท	�ยวชมงาน พอเจอหน�า ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.พ1ดออกไปว�า “มาท#าไม” พอพ1ดจบ ท�านก.ร1�ต�วแล�วว�า
ท�านพ1ดผ�ดไป ท�านควรจะพ1ดว�า มาธ�ระหร,อ มาด1งานหร,อ มาเท	�ยวหร,อ ซ4�งเป*นบวกและฟ)งด1ด	กว�ามาก ถ4งจะร1�
แต�ก.ไม�ต�องถ4งขนาดไปขอโทษเขาว�าพ1ดผ�ด ท�านก.ทบทวน และก.ต�2งใจว�าต�อไปเจอหน�าใครก.อย�าไปท�กเขา
ด�วยค#าน	2อ	ก

ตอนท	�อย1�ในท	�ประช�ม ดร.บ�ญเก	ยรต� ได�เสนอความค�ดให�ก�บล1กน�อง ตอนท	�บอกก.ค�ดว�า “เสนออะไรไป
ม�นก.คงไม�ท#าหรอก” ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.กล�บไปทบทวนและร1�ว�าผ�ดท	�ใช�ค#าว�า “ม�น” ถ�าเราค�ดไม�ได�พ1ดออกมาก.
คงไม�เป*นไร แต�ถ�าเราพ1ดออกมาก.คงจะไม�ด	

ความสมบ&รณ"แบบ
ดร.บ�ญเก	ยรต� ย�งม	ความค�ดอ	กอ�นหน4�งท	�ว�า “ท#าอะไรก.ตาม ไม�ม	ทางสมบ1รณ$แบบ” ความค�ดเช�นน	2เร	ยก

ว�า Mindset ซ4�งเป*น Mindset ท	�ด	 เพราะอะไร ?  น�ส�ตช�วยก�นแสดงความค�ดเห.น ด�งน	2
● ร1�จ�กวางแผน
● ปZองก�นส��งท	�จะผ�ดพลาด โดยค�ดจ�ดระบบไว�ก�อน
● เป*นการเผ,�อไว�ส#าหร�บความผ�ดหว�ง
● ไม�เก�ดความเคร	ยด
● ร1�จ�กประเม�นต�วเอง ว�าเราท#าได�ด	ท	�ส�ดแค�ไหน

ความสมบ1รณ$แบบ หร,อ Perfection ไม�เคยเก�ดข42น ซ4�งก.คล�ายก�บค#าว�า Ideal หร,ออ�ดมคต� ท	�ไม�เคย
เก�ดข42น การค�ดเช�นน	2จะท#าให�จ�ตของเราไม�ว�าว��น ไม�ผ�ดหว�ง ไม�เส	ยก#าล�งใจ ไม�เคร	ยด เม,�อไม�ได�ตามท	�หว�ง แต�
บางคนกล�บเผลอไปพ1ดค#าน	2เป*นประจ#า เช�น “ส1�ความเป*นเล�ศ” หร,อ “ด	ท	�ส�ด” พอต�2งความหว�งส1งเก�นไปแล�ว
ไม�ได�ก.จะร1�ส4กว�าตนเองล�มเหลว

และส#าหร�บคนท	�ม	ล1กน�อง หากม	ความค�ดท	�ว�า “ไม�ม	อะไรสมบ1รณ$แบบ” เราจะไม�โมโห ไม�ร#าคาญล1ก
น�อง ท	�ล1กน�องท#าได�ไม�สมบ1รณ$แบบ เพราะแม�แต�เราเองย�งท#าให�สมบ1รณ$แบบไม�ได�เลย ห�วหน�าท	�ชอบหม��นไส�
ล1กน�อง โกรธล1กน�อง ค,อห�วหน�าท	�ไม�ได�พ�จารณาต�วเองว�าต�วเองก.ท#าได�ไม�สมบ1รณ$แบบ พอให�ล1กน�องท#าแล�ว
ล1กน�องท#าได�ไม�สมบ1รณ$แบบ ห�วหน�าก.มองล1กน�องไม�ด	 บ�งบอกถ4งการเป*นห�วหน�าท	�เห.นแก�ต�ว

บางคนคงเคยได�ย�นเร,�อง ค�ณนายล�างแบงค$ แบงค$ท�กใบต�องน#ามาล�างหมด เพราะสกปรกกล�วต�ดเช,2อ 
พวกน	2ค,ออาการของคนท	�ต�องการอะไรสมบ1รณ$แบบ จะหย�บแบงค$ท	แบงค$ต�องสะอาด

เร,�องความไม�สมบ1รณ$แบบน	2 ถ�าเท	ยบก�บค#าในพ�ทธศาสนา ก.จะเท	ยบได�ก�บค#าว�า “อน�จจ�ง” ซ4�งเป*น
ส�จจะธรรมของโลกน	2
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ส#าหร�บในการท#างานเราต�องต�2งเปZาหมายให�ท�าทาย และต�องท#าให�บรรล�เปZาหมายท	�ต�2งน�2น ส�วนความ

ค�ดเร,�องไม�ม	อะไรสมบ1รณ$แบบ ให�เราต�2งอย1�ในใจเรา ซ4�งจะท#าให�เราท#าใจยอมร�บก�บส��งท	�ไม�สมหว�ง ย�งคงม	

บ�คล�กท	�ด	 ม	มน�ษยส�มพ�นธ$ท	�ด	 เป*นการก#าหนดจ�ตของเราเอง ให�เราอย1�ได�อย�างเป*นส�ข ดร .บ�ญเก	ยรต� เวลาต�2ง

เปZาอะไรก.ตาม ถ�าได� 80% ก.ถ,อว�าท�าทายแล�ว ก.เป*นท	�พอใจแล�ว ไม�ต�องถ4ง 100% สมบ1รณ$แบบ

ความท�าทาย ก�บความสมบ1รณ$แบบ ไม�ต�องไปด�วยก�น การต�2งเปZาหมายเราก.ต�องต�2งให�สามารถแตะ

ต�องได� ไม�ใช�ต�2งแบบเพ�อฝ)น

ค#าอ	กค#าหน4�งท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� จะไม�ใช�ค,อ “ท#าด	ท	�ส�ดแล�ว” ค#าน	2เป*นค#าท	�คนท	�ท#าอะไรไม�ส#าเร.จตาม

เปZาหมายชอบใช� เหม,อนก�บเราท#าด	ท	�ส�ดได�เท�าน	2 เป*นการปลอบใจต�วเอง เป*นข�ออ�างว�าเราท#าด	ท	�ส�ดแล�วแต�

ไม�ถ4งเปZา ลองส�งเกตน�กก	ฬา หากก�อนการแข�งข�นได�พ1ดว�า “ผมจะท#าให�ด	ท	�ส�ด” คนน�2นจะไม�ได�แชมปe เขาพ1ด

เพราะเขาค�ดว�าเขาจะไม�ชนะจ4งขอแค�ท#าด	ท	�ส�ด เป*นค#าพ1ดท	�สะท�อนความค�ดท	�อย1�ในจ�ตใจเขาออกมา ส#าหร�บ

คนท	�จะชนะ จะพ1ดว�า “ฉ�นจะชนะ” ค#าน	2ม	พล�งมาก แต�คนไทยกล�บไม�กล�าใช�ค#าน	2เพราะกล�วคนอ,�นจะว�าหลง

ต�วเอง และคนไทยย�งถ1กสอนให�ถ�อมต�ว ท#าให�ความค�ดจ4งถ�อมต�วตามไปด�วย

ในการปฏ�บ�ต�ต�วต�อหน�าคนอ,�นเราก.ย�งคงต�องถ�อมต�ว แต�อย�างให�จ�ตของเรา ความค�ดของเราถ�อมต�ว

ตามไปด�วย ตอนน	2เราถ�อมต�วก�นมาเหล,อเก�น หากส�งเกตด1จะเห.นคนไทยสรรเสร�ญเว	ยดนาม สรรรเสร�ญลาว 

แม�แต�กระท��งเขมรก.ม	คนสรรเสร�ญมากข42นท�กท	 ท#าให�ประเทศไทยของเราด1ตกต�#าลงไปท�กขณะ การถ�อมต�ว

เป*นการค�ดลบก�บต�วเองแบบหน4�ง ท#าให�เราท#าอะไรก.แพ�เขาไปหมด

การถ�อมต�วน	2เป*นว�ฒนธรรมของคนไทย พ�อแม�ก.สอนเราถ�อมต�ว ม	มารยาท ไม�ให�พ1ดอะไรท	�เก�นเลย 

ท#าให�คนไทยม	ความน�าร�ก แต�เวลาจะไปเอาชนะคนอ,�นจ4งยากเย.นเหล,อเก�น

การแข�งข�นโอล�มป3คเม,�อปL 2004 ท	�กร�งเอเธนส$ น�องอร (อ�ดมพร พลศ�กด�V) น�กก	ฬายกน2#าหน�กของไทย 

ก�อนท	�จะข42นไปท#าการแข�งข�นได�พ1ดค#าว�า “ส1�โว�ย” ซ4�งคนไทยท�กคนก.จ#าได� แต�ม	ก	�คนท	�จะมาพ�จารณาถ4งค#า

พ1ดน	2 ว�าเป*นค#าท	�ท#าให�เก�ดพล�ง “ส1�” จนท#าให�ชนะฝร��งท	�ต�วโตกว�าเรามากได�ในท	�ส�ด แต�ในทางกล�บก�นถ�าน�อง

อรพ1ดค#าว�า “หน�กโว�ย” หร,อ “แย�แล�ว” ก.คงไม�ประสบความส#าเร.จในการแข�งข�น

ด�งน�2น ค#าพ1ด หร,อความค�ดของเรา จ4งเป*นส��งท	�ส#าค�ญ การพ1ดลบหร,อค�ดลบ ก.จะม	ผลต�อเรา ท#าให�เรา

ขาดพล�งฮ4ด ท#าให�โอกาสท	�จะประสบผลส#าเร.จม	น�อยลง

พล�งฮ4ดน	2 มาจากจ�ตใต�ส#าน4ก (Sub-conscious) ซ4�งม	พล�งท	�ส1งมาก การท	�เราพ1ดว�า “ส1�โว�ย” ก.จะเข�าไป

ในจ�ตใต�ส#าน4ก ท#าให�เราเก�ดพล�ง แต�ถ�าพ1ดค#าว�า “หน�กโว�ย” ค#าน	2ก.จะเข�าไปในจ�ตใต�ส#าน4กเช�นก�น พล�งก.จะ

หายไปหมด

อย�าง Tiger Woods น�กก	ฬากอล$ฟ นอกจากน��งสมาธ�แล�ว พ�อเขาย�งส��งจ�ตเขาต�2งแต�เด.กให�เขาเป*น

แชมปe กลางค,นก�อนนอนก.จะให� Tiger Woods ฟ)งเทปจนนอนหล�บไปเลย การท	�ให�ฟ)งเทปน	2เพ,�อบ�นท4ก

เข�าไปในจ�ตใต�ส#าน4ก ซ4�งม	พล�งมหาศาล นอกจากน�2นย�งไม�เคยหล�บอ	กด�วย ตอนกลางค,นตอนเราหล�บ 

จ�ตส#าน4กไม�ได�ท#างานแล�ว แต�จ�ตใต�ส#าน4กซ4�งไม�เคยหล�บก.ย�งสามารถร�บร1�เน,2อหาในเทปท	�เป3ดอย1�ได� ซ4�งในเทป

อาจจะพ1ดว�า “ต�องเป*นแชมปe ๆ” จ�ตใต�ส#าน4กก.จะร�บเข�าไป ท#าให�เก�ดพล�ง และเหน	�ยวน#าส��งท	�ร�บไปน�2นให�เก�ด

ข42นจร�งได�

นอกจากน	2ก.ย�งต�องม	ว�ธ	ค�ด อย�างก	ฬากอล$ฟ จะเป*น Mind Game ค,อเป*นก	ฬาจ�ตใจ ด�งน�2น Coach ท	�

เก�งจ4งต�องสร�างให�น�กก	ฬาม	พล�ง โดยต�องสร�างจากจ�ตใจ ท#าให�จ�ตใจของน�กก	ฬาม��งม��นส1�ความส#าเร.จ การฝKก

ซ�อมบ�อย ๆ ของน�กก	ฬา ก.เป*นการ Program จ�ตใต�ส#าน4กเช�นก�น แล�วจ�ตใต�ส#าน4กก.จะไปบ�งค�บกล�ามเน,2อ

แต�ละม�ดของเราให�เคล,�อนไหวตามจ�งหวะท	�เราฝKกซ�อมไว�ได�โดยอ�ตโนม�ต�
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กลย�ทธ"การจ�ดการ ( Strategic  Management )
Hardware

● People
● Product – Service
● Money

Software
● Intelligence (สต�ป)ญญา ความเฉล	ยวฉลาด)

)

● Abilities (ความสามารถ)

)

● Diligence (ความขย�นหม��นเพ	ยร)

)

● Endurance (ความทนทาน)

)

● Tolerance (ยอมร�บส��งต�าง ๆ อ,�นได�)

)

● Stamina (แรงฮ4ด)

)

● Flexibility (ความย,ดหย��น)

)

● Determination (ความม��งม��น)

)

● Mindset – Mental Models (จ�ตย4ด - 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)
○ Conceptual Thinking (ค�ดเช�งมโนท�ศน$)

)

○ Creative Thinking (ค�ดสร�างสรรค$)
○ Intuitive Thinking (ค�ดโดยใช� Sense ไม�ใช�ข�อม1ล)
○ Lateral Thinking (ค�ดเช,�อมโยง)
○ Zero-Based Thinking (ค�ดจากฐานศ1นย$)

)

การค�ดบวก   (Positive Thinking)  
เป*นการค�ดเพ,�อปล�กจ�ตของเราให�แข.งแรง ม	พล�ง อ��มเอ�บ เบ�กบาน จ�ตใจม	ความส�ข การค�ดบวกน	2ไม�ใช�

เป*นเร,�องของข�อเท.จจร�ง อย�างเราค�ดว�าต�วเองหล�อ/สวย คนท	�หล�อ/สวยอย1�แล�วก.คงไม�ม	ป)ญหาอะไร แต�
ส#าหร�บคนท	�หน�าตาไม�หล�อ/ไม�สวย ถ�าค�ดตามข�อเท.จจร�งว�าเราไม�หล�อ/ไม�สวย ก.ไม�ช�วยให�อะไรด	ข42น แต�ถ�า
จะค�ดท#าให�ต�วเราเองม	พล�ง เราจะต�องค�ดว�า “เราหล�อ/สวย”

แต�คนไทยท	�ม	น�ส�ยชอบถ�อมต�ว ถ4งต�วเองจะหล�อ/สวย แต�ก.ชอบไปพ1ดก�บคนอ,�นว�าต�วเองไม�หล�อ/ไม�
สวย ท#าให�ความม��นใจของตนเองลดลง ส�วนคนท	�ไม�หล�อ/ไม�สวย แล�วค�ดว�าต�วเองหล�อ/สวย โดยไม�ต�องไป
ประกาศให�ใครฟ)ง แต�จ�ตของเราก.จะอ��มเอ�บและม	พล�ง เก�ดความม��นใจท	�มากข42น บ�คล�กภาพก.จะด	ข42น การพ1ด
หร,อค�ดบ�อย ๆ ก.จะท#าให�จ�ตใต�ส#าน4กร�บส��งน	2เข�าไปด�วย ซ4�งก.จะเหน	�ยวน#าให�เราหล�อ/สวยข42นได�จร�ง ๆ

สมม�ต�ม	ฝาแฝดค1�หน4�ง คนหน4�งค�ดว�าต�วเองเก�ง อ	กคนค�ดว�าต�วเองเป*นคนโง� ให�ค�ดอย�างน	2ท�กว�น เม,�อ
เวลาผ�านไป 2-3 ปL คนท	�ค�ดว�าต�วเองเก�งก.น�าจะประสบความส#าเร.จมากกว�า

การค�ดบวกน	2 เราสามารถน#าไปประย�กต$ใช�ได�ก�บท�กเร,�อง ถ�าเราค�ดถ4งต�วเองแต�ในเร,�องด	 ๆ ต�วเราเองก.
จะด	ข42น แต�ถ�าเราค�ดถ4งแต�เร,�องร�าย ๆ ต�วเราเองก.จะแย�ลง เหม,อนด�งค#าท	�ว�า “ค�ดอย�างไร ได�อย�างน�2น” เพราะ
การค�ดน	2ม	น�ยต�อต�วเรา ต�องานของเรา

- 5 -



บางคนม�ความค�ดท�3ว2าการค�ดบวกก�บต�วเอง เปUนการโกหกต�วเอง จ�งไม2กลWาค�ด แต2หากลอง
พ�จารณาด& คนเราเวลาค�ดเรD3องรWาย ๆ ท�3ย�งไม2ไดWเก�ดข�5นก�บต�วเองดWวยซ5Zา เราย�งค�ดก�นไปก2อนล2วง
หนWาเลย ซ�3งก[ไม2ต2างจากการโกหกต�วเองเช2นก�น การค�ดไปในแง2รWายน�5เปUนการค�ดลบ

อย�างเวลาเราเห.นคนอ,�นท	�หล�อ/สวยกว�าเรา เราก.สามารถช,�นชมเขาได� แต�ไม�ต�องน#ามาเปร	ยบเท	ยบก�บ
เรา เห.นเขาหล�อ/สวย และช,�นชมเขาได�ด�วย การค�ดว�าเราก.หล�อ/สวย ซ4�งเป*นการก#าหนดจ�ตของเราให�ม	พล�ง

การท	�เราค�ด/พ1ดก�บต�วเองบ�อย ๆ ม	ผลก�บจ�ตใต�ส#าน4กของเรา เพราะจ�ตใต�ส#าน4กจะม	จ�ตส#าน4กเป*นเจ�า
นาย จ�ตใต�ส#าน4กจ4งเช,�อฟ)งจ�ตส#าน4กอย�างไม�ม	เง,�อนไข จ�ตส#าน4กบอกอะไรไป จ�ตใต�ส#าน4กจะร�บไว�ท�2งหมด เวลา
เราค�ดหร,อพ1ดว�าเราหล�อ/สวย จ�ตใต�ส#าน4กก.จะร�บเขาไป โดยจ�ตใต�ส#าน4กจะไม�ร1�ผ�ดร1�ถ1ก จ4งไม�ร1�ว�าหล�อ/สวย 
ก�บ ไม�หล�อ/ไม�สวย แบบไหนด	ก�บเรา เช�นเด	ยวก�บ เก�ง – ไม�เก�ง  ฉลาด – โง� ด�งน�2นจ�ดส#าน4กบอกอะไรไป 
จ�ตใต�ส#าน4กก.ร�บไว�ท�2งหมด

พอเราบอกว�าเราหล�อ/สวย จ�ตใต�ส#าน4กก.ร�บทราบ บอกว�าไม�หล�อ/ไม�สวย ก.ร�บทราบ หร,อบอกว�าเก�ง 
จ�ตใต�ส#าน4กก.ร�บว�าเราเก�ง บอกว�าไม�เก�ง จ�ตใต�ส#าน4กก.ร�บว�าเราไม�เก�ง ด�งน�2นหากเราบอกว�าเรารวย จ�ตใต�ส#าน4ก
ก.จะร�บไว� และด�วยพล�งอ�นมหาศาลของจ�ตใต�ส#าน4ก ก.จะช�วยผล�กด�นให�เรารวย ส�วนคนท	�ร�#ารวยอย1�แล�วหาก
บอกว�าจะจนท�กว�น จ�ตใต�ส#าน4กก.จะผล�กด�นให�เราจนลงได�จร�ง ๆ

ค#าท	�เป*นลบต�าง ๆ เช�นค#าว�า กล�ว ห�วง ไม�ร1� เราพยายามอย�าพ1ดค#าเหล�าน	2 เพราะค#าเหล�าน	2ท#าให�จ�ต
ของเราเป*นลบไปด�วย ดร.บ�ญเก	ยรต� เองจ4งม	 6 ไม� ค,อ ไม�กล�ว ไม�เหน,�อย ไม�ท�อ ไม�ม	ป)ญหา ไม�ยาก 
ไม�เคร	ยด

บางคนชอบพ1ดค#าว�า “ท#าแล�วได�อะไร” ค#าน	2ไม�ควรพ1ด ดร.บ�ญเก	ยรต� จะม	ความค�ดท	�จะท#าให�บร�ษ�ทด	 
แล�วเราจะด	ไปพร�อมก�บบร�ษ�ท แล�วล1กน�องของเราก.จะด	ไปด�วย ซ4�งค�ดอย�างน	2จะด	กว�า

ส��งท	�ยกต�วอย�างเหล�าน	2เป*นหล�กค�ด หร,อเป*น Mindset ท	�ด	 ค#าว�า Mindset น	2จะเป*นเร,�องท	�ด	หร,อไม�ด	
ก.ได� ส�วนหล�กค�ด จะเป*น Mindset ท	�ด	เท�าน�2น อย�างหน�งส,อ หล�กค�ดและปร�ชญาการท#างาน บ�ญเก	ยรต� โชค
ว�ฒนา ท	�ได�น#ามาแจกให�น�ส�ต ภายในเล�มก.บรรจ�หล�กค�ด หร,อ Mindset ท	�ด	 ท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� ใช�ในการท#างาน
และด#าเน�นช	ว�ต หากน�ส�ตน#าไปอ�านก.ต�องอ�านอย�างพ�น�จพ�จารณาเพ,�อให�เก�ดประโยชน$

ต�วอย�างหล�กค�ดข�อหน4�งในหน�งส,อเล�มน	2 ดร.บ�ญเก	ยรต� ได�มาจากค�ณพ�อ ค,อ “เราท#าด	ให�ใคร ต�องล,ม 
ใครท#าด	ให�เรา ต�องจ#า” หล�กค�ดข�อน	2ไปข�ดก�บพฤต�กรรมท��วไปของคน เพราะคนท��วไปเวลาท#าด	ให�ใครก.จะรอ
คนน�2นมาตอบแทน หล�กค�ดน	2จ4งสอนให�เราท#าด	โดยไม�หว�งผลตอบแทน เพราะเราคาดหว�งท	ไร เราก.ผ�ดหว�ง
ท�กท	

หล�กค�ดอ	กข�อกล�าวไว�ว�า “คาดหว�งมากก.ผ�ดหว�งมาก คาดหว�งน�อยก.ผ�ดหว�งน�อย ไม�คาดหว�งก.ไม�ผ�ด
หว�ง” ซ4�งก.คล�ายก�บหล�กค�ดก�อนหน�าน	2

คนบางคนค�ดลบก.ย�งไม�ร1�ต�วว�าค�ดลบ ท#างานอะไรก.ม�กจะไม�ส#าเร.จเพราะจ�ตของเขาเป*นลบ 

จ�ตใตWสZาน�ก (Sub-conscious)
จ�ตใต�ส#าน4ก ม	พล�งมหาศาล บางคนคงเคยเห.นการต�ดตะเก	ยบหร,อต�ดด�นสอด�วยกระดาษ บางคนต�ด

ได�คร�2งละ 9 แท�งเลยก.ม	 หร,อการบ�ดช�อนโลหะด�วยม,เปล�า เพ	ยงค�ดว�าช�อนโลหะน�2นน��ม ก.ใช�ม,อเปล�าบ�ดให�
โค�งงอได�แล�ว หร,อการให�คน 4 คนใช�น�2วยกคนต�วอ�วน ๆ ได�เพ	ยงค�ดว�าเขาเบา แต�ถ�าค�ดว�าหน�กก.จะยกไม�ข42น 
เหล�าน	2เป*นพล�งของจ�ตใต�ส#าน4กท�2งน�2น

พล�งของจ�ตใจสZาน�ก ม	ด�งน	2
● เหน	�ยวน#า
● ไม�เคยหล�บ
● รวดเร.ว
● ห1ท�พย$
● ตาท�พย$
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พล�งเหน�3ยวนZา: เหม,อนก�บเวลาเราอยากจะเจอใครส�กคน คน ๆ น�2นก.เด�นเข�ามา บางคร�2งเราค�ดถ4งใคร
แล�วโทรไปหาเขา แม�แต�เราค�ดชอบใครส�กคน แล�วเราค�ดบ�อย ๆ ว�าเขาจะชอบเรา จ�ตใต�ส#าน4กก.จะสามารถ
เหน	�ยวน#าให�เขามาชอบเราได�

อด	ตน�กศ4กษาท	�เคยเร	ยนก�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� เป*นผ1�หญ�ง โทรมาเล�าป)ญหาในท	�ท#างานให�ท�านฟ)ง ค,อเจ�า
นายได�ร�บคนใหม�เข�ามา 3 คนเป*นผ1�ชาย ท�2ง ๆ ท	�เข�ามาท	หล�งแต�เจ�านายก.ให�รถ ให�ส��งต�าง ๆ เธออย1�มาก�อน
แต�ไม�เคยได�อะไรเลย ร1�ส4กว�าเจ�านายไม�ย�ต�ธรรม แต�ไม�ร1�จะท#าอย�างไร จ4งโทรมาปร4กษา ดร.บ�ญเก	ยรต�  ท�าน
จ4งแนะน#าให�ค�ดว�า “เจ�านายจะร�กเรา” “เจ�านายจะด	ก�บเรา” ให�ค�ดบ�อย ๆ หล�งจากน�2น 3 เด,อน เธอก.โทรมาอ	ก 
คร�2งน	2โทรมาขอบพระค�ณ และบอกว�าท�กอย�างเร	ยบร�อยแล�ว การท	�ให�ค�ดบ�อย ๆ ก.เพ,�อให�สามารถส,�อก�บ
จ�ตใต�ส#าน4กได� และไปเหน	�ยวน#าส��งท	�เราต�องการมาให� เราจ4งต�องค�ดบ�อย ๆ ย��งค�ดมากเท�าไร โอกาสท	�จะได�
ตามท	�หว�งก.จะมากข42น

ส#าหร�บเด.ก การพ1ดเพ	ยงคร�2งเด	ยวก.สามารถส,�อก�บจ�ตใต�ส#าน4กได�แล�ว เพราะจ�ตใต�ส#าน4กของเด.กจะว�าง
กว�าผ1�ใหญ� ผ1�ใหญ�จะม	เร,�องท	�ค�ดลบ หร,อส��งแวดล�อมท	�ท#าให�ความค�ดเปล	�ยนไป หร,อม	 Mindset ท	�ผ�ด ๆ 
มากมาย ด�งน�2นเวลาจะเปล	�ยนความค�ดเหล�าน	2จ4งต�องค�ดบ�อย ๆ ค�ดให�มากพอจ4งจะเปล	�ยนได�

สมม�ต�เราเป*นคนกล�วผ	 เวลาจะท#าให�หายกล�วผ	 เราจะต�องค�ดว�า “ไม�กล�วผ	” โดยต�องค�ดบ�อย ๆ บาง
คนก.กล�วไปอ	กว�าค�ดบ�อย ๆ เด	�ยวผ	จะมาหา เลยไม�กล�าค�ด จร�ง ๆ ย��งค�ดว�าไม�กล�วผ	 เราก.จะไม�เจอผ	 แต�ถ�าค�ด
แต�ว�าเรากล�วผ	 เราก.จะม	โอกาสเจอผ	มากข42น เหม,อนก�บค#าว�า “ย��งกล�ว ย��งเจอ”

ด�งน�2นความค�ดของคนเราจ4งม	ความส#าค�ญมาก เราค�ดอย�างไร เราก.จะได�อย�างน�2น ค�ดบวก ค�ดด	 ก.จะ
ได�ส��งท	�ด	 หากค�ดลบ ค�ดไม�ด	 เราก.จะได�ส��งท	�ไม�ด	

สมม�ต�เราม	ล1กน�องคนหน4�ง ล1กน�องคนน	2ท#างานไม�ได�เร,�องเลย ถ�าเราบอกว�าล1กน�องคนน	2ท#างานไม�ได�
เร,�องท�กว�น ล1กน�องก.คงท#างานแบบไม�ได�เร,�องต�อไป แต�ถ�าเราบอกว�า เขาจะท#างานด	ข42น ๆ บอกท�กว�น ล1ก
น�องคนน	2ก.จะม	โอกาสท#างานได�ด	ข42น โอกาสท	�เราจะค�ดไปสอนล1กน�องก.จะม	มากข42น เพราะเราเร��มค�ดบวกก�บ
ล1กน�อง

ในเร,�องส�ขภาพ คนสม�ยน	2เช,�อแต�ข�อม1ล ข�อม1ลหน4�งท	�ได�เห.นมา ได�ย�นมา ค,อ คนท	�อาย�มากข42นจะม	
ส�ขภาพท	�แย�ลง ข�อม1ลน	2ท#าให�เราค�ดว�า เม,�อเราแก�ต�วลงส�ขภาพไม�ด	 พอเราแก�ต�วลงจร�ง ๆ ส�ขภาพของเราก.
จะไม�ด	ตามท	�เราค�ด ในทางกล�บก�น หากเราค�ดว�าส�ขภาพของเราจะด	ข42น ค�ดท�กว�น โอกาสท	�ส�ขภาพของเรา
จะด	ข42นก.จะม	มากข42น เพราะจ�ตใต�ส#าน4กจะไปช�วยจ�ดการก�บระบบในร�างกายของเราให�ม	ส�ขภาพท	�ด	ข42น

คนท	�ป�วย หากค�ดว�าตนเองจะหายป�วย แม�แต�คนท	�เป*นมะเร.งก.หายป�วยก�นมาแล�ว ตอนท	� ดร.
บ�ญเก	ยรต� ไปเร	ยนว�ชาจ�ตใต�ส#าน4ก ก�บ อ.อมรา ก.ม	ผ1�หญ�งคนหน4�งน��งอย1�ข�าง ๆ เธอบอกว�าอาม�าของเธอเป*น
มะเร.ง หมอลงความเห.นว�าไม�รอดแล�ว แต�ต�วอาม�าเองบอกว�าต�วเองไม�เป*นมะเร.ง แล�วก.หายป�วยได�จร�ง ๆ 
นอกจากน	2ในภาพยนตร$และหน�งส,อเร,�อง The Secret ก.พ1ดถ4งกรณ	ท	�ผ1�หญ�งคนหน4�งเป*นมะเร.งเต�านม เธอบอก
ต�วเองว�า ตายไม�ได� เธอจะไม�ตาย แล�วก.หายป�วย มะเร.งท	�เป*นอย1�ก.หายไป กรณ	ท	�เก�ดข42นแบบน	2ม	เป*นจ#านวน
มาก แค�ค�ดบวกว�าต�วเองจะหายป�วย ก.หายป�วยได�จร�ง ๆ แต�การหายป�วยอย�างน	2ก.คงเป*นไปได�ไม�ท�กกรณ	 
บางกรณ	ก.เป*นการถ4งอาย�ข�ย เพราะมะเร.งก.เป*นต�วหน4�งท	�คอยก#าหนดอาย�ข�ยของคนเรา

ในการร�กษาผ1�ป�วย บางคนก.สามารถใช�พล�งจ�ตร�กษาได� อย�างเช�นพล�งจ�กรวาล ดร.บ�ญเก	ยรต� เช,�อว�า
ส�วนหน4�งก.เป*นผลจากพล�งจ�ตของต�วเราเอง ท	�ม	ความเมตตาต�องการให�คนอ,�นหายป�วย การค�ดบวกก�บการ
อธ�ษฐาน เป*นส��งท	�คล�ายก�น อย�างเราอธ�ษฐานให�พระช�วยเรา ให�เราเจร�ญร��งเร,�อง ร�#ารวย ก.เสม,อนก�บเราค�ด
บวกก�บต�วเอง เป*นการบอกก�บต�วเองว�าเราจะรวย แล�วเราก.จะรวยตามท	�เราค�ด

จ�ตของเราม	พล�งมหาศาล ท#าอะไรได�หลายส��งหลายอย�าง แต�คนเรากล�บไม�ค�อยยอมร�บ ก.เพราะคน
สม�ยน	2จะยอมร�บในส��งท	�พ�ส1จน$ได� เช,�อว�าจะเช,�ออะไรก.ต�องพ�ส1จน$ก�อน พอด	เร,�องของจ�ตเป*นเร,�องท	�พ�ส1จน$ไม�ได�  
หร,อพ�ส1จน$ได�ยาก แม�กระท�2งเห.นผลอย1�ตรงหน�า ก.ย�งบอกว�าไม�ร1�เพราะอะไร
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การสวดมนต$ก.เหม,อนการค�ดบวกอย�างหน4�ง เพราะเวลาเราสวดมนต$ เราเช,�อว�าเป*นส��งท	�ด	 เช,�อว�าเรา
ท#าความด	 ด�งน�2นความด	ก.ต�องมาประสบก�บต�วเรา

คร�2งหน4�งม	ผ1�บร�หารท�านหน4�งมาลาออกก�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� ด�วยเหต�ผลท	�เขาม	ความกล�ว กล�วท	�จะบร�หาร
บร�ษ�ทเจ�ง ท�2ง ๆ ท	�บร�ษ�ทก.ย�งด#าเน�นก�จการไปได�อย1� สาเหต�ของความกล�วน	2เก�ดจากตอนเด.ก ๆ พ	�ชายของเขา
เคยด�าว�าเขาว�า “อย�างล,2อน	�นะ ท#าธ�รก�จอะไรก.ต�องเจ�งหมด” ค#าน	2ก.ไปฝ)งอย1�ในจ�ตใต�ส#าน4กของเขา และเขาก.
ไม�ร1�ว�ธ	ปลด ท#าให�เขาเก�ดความกล�วและมาลาออกในท	�ส�ด

การพ1ดก�บเด.กจ4งต�องพ�ถ	พ�ถ�นมาก ๆ อย�าพ1ดด�วยอารมณ$ บางคร�2งเราพ1ดก�บเด.กด�วยความหว�งด	 แต�
กล�บเป*นการท	�เราท#าไม�ด	ก�บเขาก.ได� ดร.บ�ญเก	ยรต� เองก.อยากฝKกให�ล1กเห.นค�ณค�าของเง�น จ4งไม�ยอมให�อะไร
ล1กง�าย ๆ ล1กอยากจะได�อะไรท	ก.ต�องม	เง,�อนไข ท#าให�เขาไม�ชอบ ท�2ง ๆ ท	�ร1�ว�าพ�อท#าไปเพ,�ออะไร แต�
จ�ตใต�ส#าน4กก.ย�งร�บไม�ได� ตอนน	2ท�านเข�าใจและก#าล�งปลดความร1�ส4กน	2อย1�ด�วยการให�ในส��งท	�ล1กต�องการโดย
ไม�ม	เง,�อนไขใด ๆ

จ�ตใต�ส#าน4กไม2เคยหล�บ: อย�างในการฟ)งการบรรยายในว�นน	2 หากใครง�วงก.อน�ญาตให�หล�บได� เพราะ
ถ4งแม�น�ส�ตนอนหล�บ แต�จ�ตใต�ส#าน4กของน�ส�ตท	�ไม�เคยหล�บ ก.ย�งบ�นท4กส��งต�าง ๆ ท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� แนะน#าได� 
ถ4งจะจดจ#าเป*นค#าพ1ดไม�ได� แต�ก.จะเก�ดความเข�าใจ เก�ดการร�บร1� ในส��งท	�พ1ดซ2#า ๆ น	2ได�

บางคนคงเคยก#าหนดจ�ตว�าตอนเช�าจะต,�นก	�โมง โดยไม�ต�องต�2งนาฬากาปล�ก เราก.จะต,�นได�ใกล�เค	ยง
ก�บเวลาน�2น เพราะจ�ตใต�ส#าน4กไม�เคยหล�บ แต�ส#าหร�บคนท	�ต�2งนาฬ�กาปล�ก ความสามารถน	2ก.จะถ1กปลดออกไป

หากเราบอกต�วเองว�า ไม�ม	ใครมาท#าร�ายเราได� แล�วก.นอนหล�บไป จ�ตใต�ส#าน4กท	�ไม�เคยหล�บก.จะคอย
ด1แล คอยเป*นยาม ระม�ดระว�งอ�นตรายให� สมม�ต�ม	คนร�ายเข�ามา จ�ตใต�ส#าน4กก.จะเหน	�ยวน#าให�คนร�ายคนน�2นต�อง
ม	อ�นท	�จะต�องล�มเหลวไป ท#าร�ายเราไม�ส#าเร.จ

บางคร�2งเวลาเจอป)ญหาท	�ค�ดไม�ออก ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.จะค�ด จะต�2งค#าถามจนนอนหล�บไปเลย พอต,�น
เช�าก.จะค�ดออก เพราะจ�ตใต�ส#าน4กท	�ไม�เคยหล�บช�วยค�ดให�

จ�ตใต�ส#าน4กม	ความรวดเร[วมาก: อ.ปร�ญญา ต�นสก�ล บอกไว�ว�า จ�ตของเราม	ความเร.วเท�าก�บแสง และ
เร.วเพ��มข42นเป*นสองเท�าในท�ก ๆ ว�นาท	

เวลาจะเก�ดอ�นตรายก�บต�วเรา ถ�าเราเคยก#าหนดไว�ว�า “อะไรก.ตามท#าร�ายเราไม�ได�” แม�แต�เขาเข�ามา
ทางข�างหล�งของเรา เขาก.ท#าร�ายเราไม�ได� เราจะร1�ต�วล�วงหน�าตลอดเวลา

การก#าหนดจ�ตน	2 เป*นเสม,อนก�บเราม��งม��นท	�จะท#าให�เราได�ตามท	�เราก#าหนด พอเราม��งม��นแล�ว เราจะเก�ด
พล�ง จะเก�ดความค�ดมากมาย จนท#าให�เราได�ตามท	�เราก#าหนด

คนท	�ม	ความม��งม��น จะม	ล�กษณะด�งน	2
● น�ส�ยจะด	ข42น พ1ดจาเพราะ คอยด1แลล1กน�อง
● ม	คนอยากจะมาช�วยเหล,อ
● จ#าจ�ดม��งหมายได�อย�างแม�นย#า
● ม	ความค�ดสร�างสรรค$มากมาย
● ขย�นค�ด ขย�นท#า
● ใฝ�ร1� เห.นอะไรอยากร1�ไปหมด

เราลองส�งเกตต�วเอง ล1กน�อง หร,อเพ,�อนร�วมงาน หากใครท	�ม	อาการข�างต�น แสดงว�าเขาม	ความม��งม��น
ม	คนเคยถาม ดร.บ�ญเก	ยรต� ว�า ท#าไมคนท	�ท#างาน ท	�น��งอย1�ข�าง ๆ ชอบเอางานมาให�เขาท#า ไม�ร1�จ�กท#า

เอง ซ4�งแสดงถ4งการค�ดลบของเขา ดร.บ�ญเก	ยรต� จ4งแนะน#าว�า ใครให�งานเขาท#า ถ4งแม�ว�าจะไม�ใช�งานของเขา
ก.ให�เขาท#าไปเลย ค�ดบวกว�าเหม,อนก�บท#างานของเราเอง ท#าให�เราเก�งข42น ซ4�งเขาก.เช,�อค#าแนะน#า หล�งจาก
น�2นเขาก.มาเล�าอ	กว�า ตอนน	2เขาได�ต#าแหน�งของคนท	�เอางานมาให�เขาท#าแล�ว เพราะคนน�2นโดนย�ายไปท	�อ,�นไป
ในต#าแหน�งท	�ไม�ด	 ท#าให�เขาได�เห.นผลของการค�ดบวก โดย ดร.บ�ญเก	ยรต� ย�งย2#าว�าอย�าไปสมน2#าหน�าเขา
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จ�ตใต�ส#าน4กย�งม�ห&ท�พย" ตาท�พย": ท#าให�เราสามารถเห.นหร,อได�ย�นในส��งท	�ตาเน,2อห1เน,2อของเราไม�เห.น 
ไม�ได�ย�น ท#าให�เราร1�ล�วงหน�าว�าอะไรจะเก�ดข42นก�บเรา

ว�นหน4�ง ดร.บ�ญเก	ยรต� อย1�ในห�อง Pantry อย1�ด	 ๆ ม,อก.เคล,�อนท	�ไปข�างหล�ง ไปร�บซองมาม�าท	�ตกลงมา
จากต1�ได� 1 ห�อ ท�2ง ๆ ท	�มองอะไรไม�เห.นเลยเพราะอย1�ข�างหล�ง ท	�ท#าได�ก.เพราะพล�งของจ�ตใต�ส#าน4กน��นเอง แต�
เน,�องจากจ�ตใต�ส#าน4กไม�ร1�ผ�ดร1�ถ1ก จ4งไม�ร1�ว�ามาม�าถ4งตกลงไปบนพ,2นก.ไม�เห.นจะเป*นอะไร ม,อจ4งไปเคล,�อนไปร�บ
โดยไม�ม	ความจ#าเป*น

ม	คนหน4�งข�บรถยนต$ตอนกลางค,น อย1�ด	 ๆ เท�าของเขาก.เหย	ยบเบรคจนรถหย�ด ท�2ง ๆ ท	�เขาเองก.ไม�ได�
ต�2งใจ จ4งลงจากรถแล�วเด�นไปด1หน�ารถ เขาพบว�าถนนข�างหน�าม	หล�มท	�อาจจะท#าให�เก�ดอ�นตรายได� ต�วเขาเอง
ไม�เห.นหล�มน	2 แต�จ�ตใต�ส#าน4กมองเห.น

ซ4�งความสามารถเหล�าน	2 ในคนแต�ละคนจะม	ไม�เท�าก�น

น�ส�ตถามถ4งเร,�องส�ญชาตญาณ ก�บส�มผ�สท	�หก เหม,อนก�นหร,อไม� ?
ส�ญชาตญาณจะเก�ดจากสมองส�วนท	�เร	ยกว�าก�านสมอง ซ4�งส�ตว$ม	ส�วนน	2เยอะกว�าคน ส�วนส�มผ�สท	�หก 

หร,อลางส�งหรณ$ จะมาจาก Intuition ซ4�งเก�ดจากประสบการณ$ท	�เราเคยผ�านมาต�2งแต�ในอด	ตชาต�และบ�นท4ก
ถ�ายทอดมาจนถ4งป)จจ�บ�นโดยจ�ตใต�ส#าน4ก

Intuitive Thinking ค,อการค�ดท	�ไม�ใช�ข�อม1ล คนส�วนใหญ�ในป)จจ�บ�นถ1กสอนให�ย4ดถ,อข�อม1ล คนท	�
ย4ดถ,อข�อม1ลเหล�าน	2 Intuition (ป)ญญาญาณ) หร,อการส�งหรณ$ต�าง ๆ จะหายไป เราจ4งต�องร1�จ�กเช,�อต�วของเรา
เองบ�าง ในการท#าอะไรก.ตามไม�ใช�ว�าข�อม1ลเป*นเร,�องท	�ไม�ส#าค�ญ แต�เราควรจะเช,�อต�วของเราเองบ�าง

อย�างตอนน	2ท	�เก�ด Hamburger Crisis ดร.บ�ญเก	ยรต� ม	ความร1�ส4กว�าจะต�องเก�ดเหต�การณ$น	2มาต�2งแต� 35 
ปLท	�แล�วตอนท	�ไปเร	ยนอย1�ท	�น��น โดยท�านด1จากน�ส�ย ความค�ด และท�ศนคต�ของคนอเมร�กา

ปรากฎการณ"ต2าง ๆ ของจ�ตใตWสZาน�ก
คร�2งหน4�ง ดร.บ�ญเก	ยรต� ไปอบรมเร,�องจ�ตใต�ส#าน4กก�บ อ.อมรา ผ1�เข�าอบรมอ	กคนหน4�งเร	ยนจบทาง

กฎหมายมา ตอนท	�อบรมอย1�ก.ได�ต�2งความหว�งไว�ว�า “อยากจะไม�ต�ดอ�าง” ตอนน�2น ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.ฟ)งอย1� ย�งค�ด
เลยว�าเขาพ1ดไม�เห.นจะต�ดอ�างเลย ต�วท�านเองย�งพ1ดต�ดอ�างมากกว�า ซ4�ง อ.อมรา ก.มาบอกว�าเขาอยากจะค�ย
ก�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� ในการอบรมว�นต�อมาจ4งได�มาค�ยก�น พอเจอหน�า ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.บอกเขาว�า “ผมไม�เห.น
ค�ณต�ดอ�างเลย ผมย�งต�ดอ�างมากกว�าค�ณอ	ก ผมย�งไม�ร1�ส4กอะไรเลย” นอกจากน	2ย�งได�บอกเขาว�าคนท	�ประสบ
ความส#าเร.จหลาย ๆ คน เช�น ดร.เท	ยม โชคว�ฒนา ก.ต�ดอ�าง ค�ณช�น โสภณพน�ช และล1ก ๆ ของค�ณช�นก.ต�ด
อ�าง และต�ดอ�างมากกว�าเขาเส	ยอ	ก แต�ก.รวยเอา ๆ  ส�ดท�าย ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.ต�2งข�อส�งเกตว�าตอนเขาเด.ก ๆ 
พ�อแม�ของเขาคงท#าให�เขาม	ความร1�ส4กอย�างน	2 และให�เขาลองค�ดด1ว�าเหต�ใดเขาจ4งเป*นเช�นน	2 ส�กพ�กเขาก.บอก
ว�า พ�อของเขาเคยพ1ดก�บเขาตอนท	�เป*นเด.กว�า “ท#าอะไรแล�วท#าได�ไม�ด	 ก.อย�าท#า” ค#าว�าอย�าท#าเป*นค#าท	�เป*น
ลบท	�บ�นท4กอย1�ในจ�ตใต�ส#าน4กของเขา ซ4�งจ�ตใต�ส#าน4กก.จะไปเหน	�ยวน#าความไม�ส#าเร.จมาให�เขา ส�วนจ�ตส#าน4กก.
จะไปหาเหต�ผลต�าง ๆ ว�าท	�เขาไม�ส#าเร.จเพราะอะไร ก.ไปเจอว�าต�วเขาเองพ1ดจากระต�กกระต�ก ไม�คล�องแคล�ว
เหม,อนทนายคนอ,�น ๆ จ4งค�ดว�าท	�ท#าอะไรไม�ส#าเร.จเพราะต�วเขาต�ดอ�าง โดยท	�เขาไม�ร1�ต�วเลยว�าจร�ง ๆ เป*นผล
มาจากค#าพ1ดของพ�อเขาเอง และท#าให�เขาเป*นคนไม�ค�อยกล�าท#าอะไร ท#าอะไรพอท�าทางจะไม�ด	ก.จะเล�ก ก.
จะถอยหน	 พ�อแม�เวลาจะพ1ดอะไรก�บล1กจ4งต�องพ�ถ	พ�ถ�นให�มาก ๆ เพราะค#าพ1ดบางค#าของพ�อแม�จะม	ผลก�บล1ก
ไปตลอดช	ว�ต

ในสหร�ฐอเมร�กา ก.ม	การว�จ�ยน�กโทษท	�ต�ดค�ก โดยพบว�าตอนท	�น�กโทษเหล�าน	2ย�งเด.กอย1� พ�อแม�จะเคย
ด�าว�าเขาว�า “น�ส�ยอย�างน	2 โตข42นต�องต�ดค�ก” ม	มากถ4ง 75% ถ4งพ�อแม�จะด�าว�าเขาด�วยความหว�งด	 เพ,�อเต,อน
สต� แต�จ�ตใต�ส#าน4กของล1กไม�ได�เข�าใจถ4งความหว�งด	เหล�าน�2น แต�กล�บไปบ�นท4กว�าเขาต�องต�ดค�ก คนเหล�าน	2ถ4ง
จะอย1�ในสภาพแวดล�อมท	�ด	อย�างไร ก.จะต�องไปท#าอะไรส�กอย�างจนต�ดค�กจนได�
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นอกจากน	2การท	�เราด1ภาพยนตร$ ด1โฆษณาต�าง ๆ ก.สามารถบ�นท4กเข�าไปในจ�ตใต�ส#าน4กของเราเช�นก�น 

เป*นการก#าหนดจ�ตใต�ส#าน4กโดยเราไม�ร1�ต�ว ป)จจ�บ�นจ4งได�ม	การป3ดบ�งภาพของบ�หร	 ส�รา ฯลฯ ตามส,�อเหล�าน	2

พ�อบางคนชอบลงม,อท#าร�ายแม�ให�ล1กเห.น ล1ก ๆ ไม�ม	ใครชอบ แต�เม,�อล1กโตข42น แล�วเม,�อใดท	�เขาเมา 

เขาก.จะลงม,อท#าร�ายภรรยาของเขาเช�นก�น ท	�เป*นเช�นน	2เพราะจ�ตใต�ส#าน4กได�บ�นท4กส��งท	�พ�อได�ท#าก�บแม�ไว� แต�

เวลาท	�ไม�เมา ไม�โกรธ เขาก.จะไม�แสดงพฤต�กรรมเล�านน	2ออกมา เพราะตอนท	�ไม�เมา ไม�โกรธ จ�ตส#าน4กของ

เราก.ย�งควบค�มพฤต�กรรมของเราอย1� แต�เม,�อใดก.ตามท	�เก�ดอาการเมา หร,อม	อารมณ$ต�าง ๆ เช�น โกรธ กล�ว 

จ�ตส#าน4กจะไม�ท#างาน จ�ตใต�ส#าน4กจะออกมาควบค�มพฤต�กรรมแทน ส��งท	�บ�นท4กอย1�ในจ�ตใต�ส#าน4กก.ออกมาด�วย  

และควบค�มให�เราม	พฤต�กรรมอย�างท	�บ�นท4กไว� พระจ4งสอนให�เราม	สต�อย1�ตลอดเวลา เพราะตอนท	�เราม	สต� ถ4ง

จ�ตใต�ส#าน4กจะแย�แค�ไหน แต�เราก.ควบค�มไม�ให�ม�นโผล�ออกมาได�

คนท	�ชอบด1ละครน2#าเน�า ถ4งแม�เราจะด1เพ,�อความสน�กสนาน แต�พฤต�กรรมร�าย ๆ ก.สามารถบ�นท4กเข�าไป

ในต�วเราได� โดยเราไม�ร1�ต�ว โดยบ�นท4กเข�าไปในจ�ตใต�ส#าน4ก ท#าให�เราม	พฤต�กรรมเหม,อนก�บนางร�ายในละคร

เข�าไปท�กท	

การท	�เราด1โฆษณาซ2#า ๆ หร,อม	คนพ1ดให�เราฟ)งซ2#า ๆ เราก.จะร�บส��งน�2นได� ว�ธ	การด�งกล�าวเสม,อนก�บการ

ล�างสมอง ในสม�ยสงครามโลกคร�2งท	� 2  �ฮ�ตเลอร$ ก.ล�างสมองคนอ,�นโดยการพ1ดว�า ฮ�ตเลอร$ด	 เป*นพ�น ๆ คร�2ง 

บ�งค�บให�คนท	�เป*นเปZาหมายพ1ดบ�อย ๆ ถ�าไม�ยอมพ1ดก.จะโดนทรมาน พอพ1ดบ�อย ๆ ส�ดท�ายคนท	�โดน

ล�างสมองน�2นก.จะกลายเป*นอ	กคนหน4�ง เพราะฐานความเช,�อเด�มของเขาถ1กล�าง ถ1กเปล	�ยนเป*นความเช,�อใหม� 

การล�างสมองไม�ได�กระท#าก�บสมอง แต�เป*นการกระท#าก�บจ�ตใต�ส#าน4ก รวมถ4งการสะกดจ�ตก.เป*นการกระท#าก�บ

จ�ตใต�ส#าน4กเช�นก�น

ส�วนคนท	�ม	พฤต�กรรมท	�พ�อแม�ไม�เป*น แต�ต�วเองเป*น อาจจะเป*นผลมาจากเพ,�อน หร,อเป*นผลมาจากชาต�

ภพท	�แล�ว ๆ มา เพราะจ�ตใต�ส#าน4กของเราเหม,อน Hard disk ขนาดใหญ� สามารถบ�นท4กท�กส��งท�กอย�างต�2งแต�

ชาต�ภพแรกไว�ได�ท�2งหมด

ความช#านาญ พรสวรรค$ ท	�คนเราม	แตกต�างก�นก.ม	ผลมาจากการสะสมท	�แตกต�างก�นใช�แต�ละชาต�ภพ

ของแต�ละคน อย�างคน 10 คนถ1กส�งไปเม,องนอก ไปอย1�ในสภาพแวดล�อมท	�เหม,อนก�น แต�กล�บมาก.เก�งภาษา

อ�งกฤษในระด�บท	�ไม�เท�าก�น

คนบางคนกล�วความส1ง ก.ม	สาเหต�จากชาต�ภพท	�แล�วท	�เขาได�ตกต4ก ตกท	�ส1งลงมาตาย ชาต�น	2จ4งกล�ว

ความส1ง คนท	�กล�วน2#า ชาต�ภพท	�แล�วก.เคยจมน2#าตาย ซ4�งเหต�การณ$เหล�าน	2บ�นท4กอย1�ในจ�ตใต�ส#าน4กท�2งหมด และ

ถ�ายทอดมาจนถ4งชาต�ภพป)จจ�บ�น

จ�ตใต�ส#าน4กจ4งเป*นป)จจ�ยท	�ม	น�ยต�อคนเรา ในการด#าเน�นช	ว�ต และในการท#างาน สามารถเหน	�ยวน#าส��ง

ต�าง ๆ ท�2งด	 และไม�ด	ให�ก�บต�วเราเองได� ด�งค#าท	�ว�า “ค�ดอย�างไร ได�อย�างน�2น”

ด�งน�2นหากเราต�องการท	�จะพบแต�ส��งท	�ด	 พบก�บความส#าเร.จ เราจ4งต�องค�ดบวก เพราะการค�ดบวก ค�ดด	 

ก.จะท#าให�จ�ตใต�ส#าน4กเหน	�ยวน#าแต�ส��งท	�ด	 ๆ ส��งท	�เป*นบวกมาให�เรา
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