
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 3  ว�นอาท�ตย"ท�3 26 ต�ลาคม 2551  เวลา 9.00 – 16.00 น.

การค�ด เป�นส��งท��ส�ค�ญมก แต�ป�จจ�บ�นคนม�กจะแค�น�ก ไม�ได�ฝ!กค�ด ดร.บ�ญเก�ยรต� จ�งอยกฝ!กให�
น�ส�ตฝ!กค�ดให�มก ๆ

การค�ดบวก เป�นกรปล�กจ�ตให�เรม�พล�ง กรค�ดบวกน�,ไม�ใช�เรเห.นอะไรก.ต�องค�ดว�ด�ไปหมด อะไรท��
ไม�ด�เรก.ร�บร/�ได�ว�ไม�ด� แต�ร�บร/�แล�วอย�ไปย,�ค�ดซ,� ๆ ในส��งท��ไม�ด� เช�น คน ๆ น�,เป�นคนเห.นแก�ต�ว ร�บร/�แล�วก.ไม�
ต�องไปย,� และไม2ใช2ยอมร�บว2าเขาเป=นคนเห>นแก2ต�ว แค2ร�บร&?ว2าเขาเป=นคนเห>นแก2ต�ว น�ส�ยไม�ด� แค�ร�บร/�
แต�อย�ค�ดบ�อย ๆ ม�เช�นน�,นเรจะร�บเข�ไปในจ�ตใต�ส�น�กของเร ต�อไปน�,เรเพ�ยงแต�บอกว�น�ส�ยของเขจะไม�
มกระทบก�บเร เขไม�มโกงเร เขไม�มหลอกเร น��ค3อกรค�ดบวกก�บต�วเอง ส�หร�บกรค�ดบวกก�บคน ๆ 
น�, เราก>เพ�ยงค�ดว2าต2อไปน�5เขาจะเล�กโกหก เล�กน�ส�ยท�3ไม2ด� ต2อไปน�5เขาจะน�ส�ยค2อย ๆ ด�ข�5น ๆ น�3คAอการ
ค�ดบวกก�บเขา

ค�ถมต�ง ๆ จกน�ส�ต
● ถ?าเราค�ดบวกก�บเขา แต2เขาไม2ยอมเปล�3ยนแปลงต�วเองเราจะค�ดอย2างไร ?

เรก.ต�องค�ดบวกต�อไป ถ�เรเข�ใจเร3�องจ�ตใต�ส�น�ก เรจะร/�ว�กรค�ดบวกเป�นเร3�องของพล�งจ�ต พอจ�ต
ต�,งม��นก.จะเปล��ยนแปลงเองโดยธรรมชต� กรท��เขไม�เปล��ยนแปลงส�กท� ย�งเป�นอย/�อย�งน�,นเพระเขไม�ได�ใช�
จ�ตใต�ส�น�ก เขใช�หล�กกรเหต�ผล ใช�ข�อเท.จจร�ง ฉะน�,นเรแค�ค�ดบวก ค�ดว�เขจะด�ข�,น ๆ ใช�ควมค�ดของเร
เอง จ�ตใต�ส�น�กของเรซ��งม�แรงเหน��ยวน� จะท�ให�เขด�ข�,น แต�พ/ดแล�วจะให�เห.นผลในท�นท�คงไม�ได� แต�หก
คอยส�งเกต จะพบว�จ�ตของเรจะค�อย ๆ ด�งจ�ตของเขให�ด�ข�,น ๆ เพรควมหว�งด�ของเร ควมหว�งด�
เป�นกรค�ดบวก หว�งด�ต�อชต� หว�งด�ต�อตนเอง หว�งด�ต�อคนอ3�น เป�นกรค�ดบวกท�,งส�,น

● ถ?าเราพ&ดไปแล?วเขาไม2ฟEง ควรจะทFาอย2างไร ?
เรก.ค�ดบวก โดยเรไม�ต�องไปพ/ด ไม�ต�องบอกเข แค�เรค�ดด�ก�บเข แล�วเรจะเห.นว�เขด�ข�,น ๆ ค�ด

บวกเป�นกรใช�ควมค�ด เป�นกรปล�กจ�ต  จ�ตใต�ส�น�กเร เป�นล/กน�องของจ�ตส�น�ก แค�จ�ตส�น�กเรค�ดบ�อย ๆ 
อย�งไรจ�ตใต�ส�น�กก.จะบ�นท�กไปตมน�,น

เรจะให�จ�ตใต�ส�น�กจะร�บร/�อะไร เรต�องย,�บ�อย ๆ เพระเรแต�ละคนอจจะม�ตะกอนลบ ๆ ค�งอย/�ใน
จ�ตใต�ส�น�กของเรเยอะไปหมด สมม�ต�เรเห.นคนน�,เขเป�นคนไม�ด� ก.จะเป�นตะกอนต�ดอย/�ในจ�ตใต�ส�น�ก 
ฉะน�,นบอกว�เขจะด�ข�,น ๆ ค�ดบ�อย ๆ พ/ดก�บต�วเองเป�นหลย ๆ ร�อยคร�,ง เพ3�อเรจะล�งตะกอนค�ดลบออกไป
ได� ส�หร�บเด.กจะม�ตะกอนอย/�น�อย เพระผ�นประสบกรณ9ท��ลบ ๆ มน�อย แต�ผ/�ใหญ�ประสบกรณ9ลบ ๆ อย/�
เยอะ

อย�งตอนน�,ประเทศชต�เรม�แต�ป�ญห จ�ตของเรก.ค�ดลบต�อประเทศชต�ของเร ฉะน�,นถ�เรไม�บอก
ว�ประเทศไทยของเรด� ด�กว�ประเทศอ3�นต�,งเยอะ ก.จะท�ให�เรค�ดลบ ๆ ก�บประเทศของเร ไปช3�นชม
ประเทศน�,นประเทศน�, ท�,งท��ประเทศไทยม�เร3�องด� ๆ เยอะแยะ แต�ไม�ค�ดม�วค�ดแต�เร3�องร�ย ๆ

● การค�ดบวกเป=นเรA3องของเหต�ละผลหรAอไม2 ?
กรค�ดบวกไม�ได�เป�นเร3�องของเหต�และผล ข�อม/ล หร3อข�อเท.จจร�ง กรค�ดบวก เป�นกรค�ดเพ3�อกรปล�ก

จ�ต ถ�เรไม�เข�ใจในจ�ดน�, หร3อแยกไม�ออก เรก.จะไม�เข�ใจเร3�องจ�ตใต�ส�น�ก
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● การค�ดบวกถ?าเราค�ดไปเรA3อย ๆ โอกาสจะเป=นไปตามน�5นม�ส&งใช2หรAอไม2 ?
ค�ดบวกท�ให�เก�ด ความม�2งม�3น เหม3อนเวลเรเป�นคนยกจน เรค�ดท��จะหเง�น 5,000 บท ก.ค�ดว�

ชต�น�,เรคงจะไม�ม�ทง  จะม�เง�น 7 – 8 ล�น เป�นไปไม�ได� คงไม�ม�ใครกล�ค�ด เพระค�ดว�ไม�น�จะเป�นไปได� 
แต�คนท��จะม�เง�นเป�นพ�นล�นต�องไม�ค�ดเหต�และผล จะม�เง�นพ�นล�นต�องค�ดบวกว�ม�ได� โดยต�องค�ดบวกให�มก
พอ แล�วจะกลยเป�นควมม��งม��น อย�ค�ดคร�,งเด�ยว ต�องค�ดซ,� ๆ เพระกรท��ค�ดซ,� ๆ จะท�ให�จ�ตใต�ส�น�กร�บร/�
เข�ไปว�เรอยกม�เง�นพ�นล�น แต�ถ�ค�ดแล�วเก�ดควมไม�ม��นใจ ก.ให�เรค�ดร�อยล�นก�อน ไม�ใช�ค�ดแค� 5,000 
บท แต�ถ�มด/ตมเหต�ตมผลแล�ว ม�กจะไม�กล�ค�ด เพระเป�นไปไม�ได� น�บไปอ�กก��ปC ๆ ก.ไม�ม�ทงได�ร�อย
ล�น ค�ดอย�งน�,เป�นกรค�ดลบ โดยค�ดตมข�อเท.จจร�ง ค�ดตมเหต�ผล ส�วนคนท��ค�ดบวกเป�น เขจะค�ดว�เขจะ
ม�ร�อยล�น ๆ ค�ดบ�อย ๆ

นอกจกเร3�องเง�นแล�วหกเรค�ดเร3�องอ3�น ๆ เรก.ใช�กรค�ดบวกได�เช�นก�น เพ�ยงเรต�องเข�ใจควมไม�ม�
เหต�และผลเวลเรจะค�ดบวก และเม3�อค�ดบวกแล�ว เรก.จะพบส��งท��ด� ๆ เก�ดข�,นม บงคนก.ค�ดบวกเป�นต�,งแต�
เด.ก ๆ  ซ��งบงคนก.ไม�ได�เร�ยกว�ค�ดบวก โดยเร�ยกว�ควมใฝDฝ�น ควมม��งม��น

ค�ณเจร�ญ ศ�ร�ว�ฒนภ�กด� ตอนหน��ม ๆ ก.ขยหอยทอด ตอนน�,นเขต�องเคยค�ดว�ต�วเองอยกจะรวย ๆ คน
ขยหอยทอดหกค�ดเป�นเหต�เป�นผล ขยหอยทอดอ�กร�อยปCจะได�เง�นเป�นร�อยล�น พ�นล�นคงเป�นไปไม�ได� 
ส�หร�บเรเอง หกอยกจะม�เง�นร�อยล�นเม3�ออย� 50 ปC เรก.ต�องค�ดว�เรจะได�เง�นน�,มอย�งส�จร�ต ไม�
เบ�ยดเบ�ยนผ/�อ3�น ต�องยอมเข�ใจว�ค�ดบวกไม�ม�เหต�ผล

● ค�ณท�กษ�ณทFาอะไรก>รวยไปหมด ในขณะท�3ม�น�กว�ชาการหรAอผ&?ทรงความร&? ทFาไมประกอบ
ธ�รก�จเหมAอนก�นแต2ก>ไม2รวย ?
เพระค�ณท�กษ�ณบอกต�วเองว�จะรวย แต�ล3มบอกว�ส�จร�ตและไม�เบ�ยดเบ�ยนผ/�อ3�น ค�ณท�กษ�ณม��งม��นจะ

รวย ม�เง�นเป�นพ�น ๆ หม3�น ๆ ล�น แต�น�กว�ชกรแค�ได�เป�น Doctor ก.ด�ใจแล�ว จ�ดม��งหมยของเขค3อได� 
Doctor  ได� Nobel Prize เขม��งไปคนละทง ฉะน�,นจ�งได�ผลล�พธ9ท��แตกต�งก�น ส�หร�บคนท��ค�ดบวกว�จ�ด
หมยปลยทงจะเป�น Doctor ต�องค�ดบวกว�ต�วเองว�เขเป�น Doctor ได�

คนส�วนมกท��ค�ดว�เป�น Doctor ได� ก.ได�เป�น Doctor  บงคนอจจะค�ดว�เป�นนยก ก.เป�นนยกได� 
อย�งท�นชวล�ต ยงใจย�ทธ แต�ก�อนเป�น ผบ.ทบ. ส��งจ�ตบอกอยกเป�นนยก คนส�วนมกเล�นกรเม3องเพ3�อ
อะไร ก.เพ3�อเป�นนยก เพ3�อเป�นเก�ยรต�ประว�ต�ของต�วเอง แต�ท�นชวล�ต อยกเป�นนยกแต�ไม�ได�ต�,งว�เป�นนยก
นนหร3อไม�นนแค�ขอให�ได�เป�นก.แล�วก�น จ�งเป�นนยกได�ไม�นน แต�ถ�ท�นต�,งม��นว�จะเป�นนยก และเป�น
นยกท��ด� ท�ให�ประเทศชต�เจร�ญ ค�ดบวกแบบน�,ก.จะเป�นนยกท��ด� เป�นท��ร�กของประชชน ท�ให�ประเทศชต�
เจร�ญได� เป�นกรค�ดบวกอย�งครบถ�วน อย�งค�ณเจร�ญ เขค�ดบวกแค�รวย แต�เขไม�ได�ค�ดว�จะเบ�ยดเบ�ยน
หร3อเป�นอบยม�ขหร3อไม� จะรวยอย�งเด�ยว บงคนพอเขเร��มรวยข�,นถ�งจ�ดหน��ง เขก.จะค�ดเพ��มข�,นไปอ�กก.ได�

● ตอนเด>ก ๆ เราค�ดว2าอยากเป=นอะไร เช2น อยากเป=นโปรแกรมเมอร" การค�ดเช2นน�5เป=นเรA3องการ
ค�ดบวกหรAอไม2 ?
เป�นกรค�ดบวก กรอยกเป�นอะไร เช�น กรก�หนดจ�ตว�อยกเป�นโปรแกรมเมอร9 ต�องค�ดให�บ�อย ๆ 

แล�วก.จะได�เป�นโปรแกรมเมอร9จร�ง ๆ  แต�ถ�เรเป�นพ�อแม� เรต�องไม�พ/ดก�บล/กว�โปรแกรมเมอร9จะรวยหร3อ 
หร3อไปต�,งค�ถมลบ ๆ ก�บเข เรต�องบอกว�นอกจกเป�นโปรแกรมเมอร9แล�วอยกได�อะไรอ�กไหมจกกร
เป�นโปรแกรมเมอร9 ค�ดอะไรอ�กไหมท��ต�งไปจกน�,น เหม3อนท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� เคยถมว�ส�เร.จมหบ�ณฑ�ต
แล�ว ม�อะไรมกกว�น�,อ�กไหม บงคนไม�ได�ค�ด ไม�เคยค�ด ไม�เคยฝ�น ฉะน�,นถ�ล/กเรฝ�นอยกจบมหบ�ณฑ�ต
เป�นควมฝ�นส/งส�งของเข และเขไม�ค�ดเร3�องอ3�นหล�งจกจบ พ�อแม�จ�งต�องกระต��นให�เขค�ดต�อด�วย โดยต�,ง
ค�ถมแล�วให�เขค�ดว�จบมหบ�ณฑ�ตแล�วจะท�อะไรต�อ อย�ไปบอกว�ล/กต�องเป�นโน�นเป�นน�� ไม�ม�ใครชอบ
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ถ/กบ�งค�บ พฤต�กรรมของจ�ตจะเป�นอย�งน�, ตอนเป�นเด.กก.โดนบ�งค�บ โตข�,นพ�อแม�ย�งจะบ�งค�บอ�กหร3อ ล/กจะต�อ
ต�น ฉะน�,นส��งท��ส�ค�ญก.ค3อ ถมเข

ถ�เรอยกให�ล/กเป�นคนรวย เรควรจะยกต�วอย�งให�เขฟ�ง โดยยกต�วอย�งคนรวยท��ด� ม�ค�ณธรรม 
แล�วอธ�บยให�ล/กฟ�ง แต�อย�ไปช�,น�ว�ล/กต�องรวยเหม3อนก�บคน ๆ น�, เพ�ยงแค�เล�เร3�องคนรวยท��ด� ๆ ให�เขฟ�ง
บ�อย ๆ  เล�เร3�องคนรวยท��ด�คนท��หน��ง คนรวยท��ด�คนท��สอง คนรวยท��ด�คนท��สม เรต�องพ/ดก�บเขบ�อย ๆ แล�ว
ว�นด�ค3นด�เขมบอกว�เขอยกรวยแล�วก.ด�ด�วย เด.กต�,งแต� 6 - 7 ปC เรก.เร��มพ/ดปล/กฝ�งอย�งน�,ได�เลย แล�ว
แอบส�งเกตเข ด/ว�เขเร��มท�อะไรด� ๆ บ�ง

ดร.บ�ญเก�ยรต� เองม�คถท��อยกจะแนะน�ให�ก�บพ�อแม�ท��ม�ล/ก แต�ไม�ต�องไปบอกก�บล/ก ให�พ�อแม�ค�ด
เองก.พอ คถน�,นค3อ “ด� เก2ง รวย ส�จร�ต ส�ขภาพด�” แค�เรค�ดก�บจ�ตของเรเองว�ให�ล/ก ด� เก�ง รวย ส�จร�ต 
ส�ขภพด� พ/ดบ�อย ๆ ก�บจ�ตของเร หร3อเรจะส��งจ�ตของเรลงไปท��ล/กก.ได� ส��งให�เข�ไปในจ�ตใต�ส�น�กของเร
ท�กว�น กรท��เรค�ดให�ล/กในแง�ท��ด� จ�ตใต�ส�น�กจะส�งพล�งไปท��ล/กของเรด�วย

น�ส�ตเสนอควมเห.นว� ถ�เรไม�ค�ดบวก ม�นคงเป�นไปไม�ได�เลย อย�งเรอยกรวย ถ�เรไม�ค�ดบวก
หร3อเรไม�ค�ดเลยม�นก.คงเป�นไปไม�ได�

ดร.บ�ญเก�ยรต� แนะน�ต�อว� เม3�อเรค�ดเรถ�งจะท� ค3อถ�เรอยกรวยเรต�องค�ดเยอะ ๆ ค�ดบ�อย ๆ ถ��
เรย�งข�,เก�ยจอย/� แสดงว�เรย�งค�ดน�อยไป แต�เม3�อเรค�ดบ�อยจนถ�งจ�ด ๆ หน��ง เรก.จะไม�ม�ข�อโต�แย�งอ3�น ๆ 
เหล3ออย/�ในใจอ�ก ข�อโต�แย�งก.อย�งเช�น ม�นเป�นไปไม�ได� ม�นยก ค�เหล�น�,ต�องอย�ให�เหล3ออย/�อ�ก

คนท��ค�ดว� ค�ดบวกน�,นด� แล�วม�สร�อยต�อท�ยว� แต�ม�นยก หร3อม�นเป�นไปไม�ได� ค�ดแค�น�,ก.จบแล�ว 
ฉะน�,นเวลค�ดบวกต�องไม�ม�ข�อแม� เรต�องค�ดว�เรท�ได� ๆ เรจะรวย ๆ ข�,น บ�อย ๆ ค�ดแล�วว�ธ�กรต�ง ๆ จะ
ค�อย ๆ ตมม

กรค�ดบวก ก�บกรกระท� กรกระท�จะตมมท�หล�ง เรจ�งต�องตอกย,�ให�เข�ใจในเร3�องจ�ตใต�ส�น�ก 
ต�องเข�ใจว�กรค�ดบวกม�ผลต�อจ�ตใต�ส�น�กอย�งไร จ�ตใต�ส�น�กม�พล�งมกมยท�,งพล�งเหน��ยวน� พล�งผล�ก
ออก แต�เรต�องไม�ต�ดอย/�ก�บข�อม/ล สมม�ต�เรข�บรถ เรก.บอกว�เรข�บรถแล�วจะปลอดภ�ย เรจะปลอดภ�ย คน
รอบ ๆ ข�งก.จะปลอดภ�ย พ/ดบ�อย ๆ ท�กคนก.จะปลอดภ�ย แต�ขอให�เรค�ดแค�น�, ไม�ต�องไปค�ดลบกล�วว�รถค�น
อ3�นจะมชนเร

ดร.บ�ญเก�ยรต� ค�ดบวกแบบน�,เป�นประจ� เม3�อว�นก�อนท��จะมท��น�� ข�บรถเด.กต�ดหน�รถระยะประช�,นช�ด 
เบรกอย/� น�กว�เสร.จแน�แล�วได�ชนเด.กล�ะ เร�ยกว�แค�เส�,ยวว�นท�เลย เบรกท�น แต�เน3�องจกเรค�ดตลอดเวลว�
เรต�องปลอดภ�ย คนรอบข�งเรก.ปลอดภ�ย เหต�กรณ9แบบน�, ดร.บ�ญเก�ยรต� จะเล�เพ�ยงคร�,งเด�ยว ไม�เล�ซ,�
อ�ก เพระหกเล�ซ,�อ�กอจจะเก�ดเหต�กรณ9ซ,�ข�,นได�

เวลเรใช�ค�ว� “ปลอดภ�ย” น�, จะด�กว�ค�ว� “ไม�เป�นอ�นตรย” เพระม�ค�ว�ไม� ในกรค�ดหกหล�ก
เล��ยงค�ว� “ไม�” ได�จะย��งเป�นกรด� แต�ถ�ไม�ม�ค�อ3�นจร�ง ๆ อย�งค�ว� “ไม�กล�ว” ท��หค�อ3�นแทนไม�ได� จะใช�
ค�ว� “กล�” บงคร�,งก.ไม�ได� เช�น ไม�กล�วผ� จะใช�ค�ว� “กล�ผ�” ก.ไม�ได� ฉะน�,นจ�งย�งต�องใช�ค�ว� “ไม�” น�
หน�เป�น “ไม�กล�ว”

● อย2างคนกล�วผ� เราจะบอกต�วเองว2า ฝKไม2ม�หรอก ได?หรAอไม2 ?
ค�ดอย�งน�,ก.เป�นกรค�ดบวก ค�ดว� ไม�ม� ๆ ก.ได�

● ปEจจ�ยใดท�3ทFาให?เราค�ดบวกน?อยลง ?
ป�จจ�ยน�,นก.ค3อ ข�อม/ลข�วสรท��เรฟ�งท�ก ๆ ว�น ข�อม/ลข�วสรป�จจ�บ�นส�วนใหญ�เป�นเร3�องท��ไม�ด� เป�น

เร3�องในเช�งลบ เรย��งฟ�งก.ย��งค�ดบวกน�อยลง
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● ถ?าเราเป=นคนด� อย&2ท2ามกลางคนเลวเราควรจะทFาอย2างไร ?
เวลม�ว�กฤต�กรณ9 เป�นกรพ�ส/จน9ว�เรค�ดบวกได�หร3อไม� เวลเรอย/�ในส��งแวดล�อมท��เป�นลบ แล�วเร

ค�ดลบตม หร3อเม3�อใดท��ม�คนค�ดร�ย แล�วเรค�ดร�ยตม แปลว�เรย�งไม�เข�ใจกรค�ดบวก กรค�ดบวกไม�ใช�
เร3�องของข�อเท.จจร�ง ไม�ใช�เร3�องของข�อม/ล แต�เป�นกรปล�กจ�ตใต�ส�น�กท��ม�พล�งมหศล ท��ท�ให�เก�ดประโยชน9
ต�อต�วเร เก�ดประโยชน9ต�อคนอ3�น แต�ก�อนอ3�นต�องเช3�อก�อนว�จ�ตใต�ส�น�กเรม�พล�ง จ�ตใต�ส�น�กจะม�พล�งก.ต�อ
เม3�อเรเช3�อ ม�พล�งเหน��ยวน� และพล�งอ3�น ๆ มกมย ซ��งม�ผลต�อต�วเรมก ม�ควมจ�ด�เล�ศ ด�กว�คอมพ�วเตอร9
ขนดใหญ�เส�ยอ�ก จ�ได�ต�,งแต�ชต�แรกท��เรเก�ดมด�วยซ,�

● การค�ดบวกม�ผลเส�ยบ?างหรAอไม2 ?
กรค�ดบวกไม�ม�ผลเส�ย ม�แต�ผลด�ต�อต�วเรเอง คนรอบข�ง และส�งคมประเทศชต�

● การท�3เราค�ดว2าเราเก2ง คนรอบข?างจะไม2ชอบเราหรAอไม2 ?
เวลเรค�ดว�เรเก�ง ให�เรค�ดอย/�ในใจของเรเอง ซ��งก.คงไม�ม�ป�ญหอะไร
น�ส�ตเสร�มว� เวลาเราเก2งทFาให?เราม�ความม�3นใจ คนรอบข?างอาจจะไม2ชอบ
บงคนอจเข�ใจว�ควมม��นใจ ค3อกรเอแต�ใจของคน  แต�คนท��ม��นใจจร�ง ๆ จะไม�เอแต�ใจต�วเอง 

คนท��ค�ดบวกจร�ง ๆ ค�ดว�ต�วเองเก�ง ม�ควมสมรถ คนรอบข�งจะไม�ต�อต�น เพระคนท��เขเก�งเขจะไม�ไป
ส��งคนโน�นส��งคนน�, ให�ท�โน�นท�น��  คนท��เก�งค3อคนท��เก�งคน ไม�ใช�เก�งแล�วไปท�ให�คนอ3�นเขหม��นไส�

ค�ว�เก�งน�, จะเก�งคนก.ได� จะเก�งงนก.ได� จะเก�งเร�ยนก.ได� และคนท��เก�งจร�ง ๆ เขจะไม�แสดงอกรว�
ต�วเองเก�งด�วยซ,�

● ส�ญชาต�ญาณก�บจ�ตใต?สFาน�กเหมAอนก�นหรAอไม2 ?
ส�ญชต�ญณม�ส�วนท��เก��ยวก�บจ�ตใต�ส�น�ก จร�ง ๆ จ�ตใต�ส�น�กเก.บหมดคร�บ ส�ญชต�ญณ เหต�กรณ9 

ต�ง ๆ เก.บไว�ท�,งหมดเลย ถ�เรเคยเป�นส�ตว9ชน�ดใดมก�อน จ�ตใต�ส�น�กก.จะเก.บส�ญชต�ญณของส�ตว9ชน�ด
น�,นไว� และจะแสดงในบงคร�,งเหม3อนส�ตว9ชน�ดน�,น

● หน�งสAอ “อ�จร�ยะสร?างได?” ท�3เข�ยนโดย วน�ษา เรซ ม�เรA3องท�3เก�3ยวก�บระบบสมอง แนะนFาว2าคน
เราจะบ�นท�กจากส�3งท�3เราเห>น หรAอส�3งท�3เป=นภาพได?ด�กว2าอย2างอA3น
จ�ตของคนเรจะบ�นท�กภพได�ด�กว�บ�นท�กเส�ยง แต�ท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� มบรรยยโดยไม�ม� Power 

Point เลย ม�แต�เส�ยงก.เพ3�อฝ!กให�น�ส�ตฟ�งเส�ยง เพ3�อเก�ดควมเข�ใจ แต�ถ�จ�ได�ก.จะเก�งไปอ�กข�,นหน��ง แต�ค�ณ
วน�ษท��ท�อย�งน�,ได�เขต�องค�ดบวกก�บต�วเองก�อน อย�ง ดร.บ�ญเก�ยรต� ถ�ค�ดลบก.คงมแนะน�น�ส�ตไม�ได� 
น�ส�ตคงจะไม�ฟ�ง ซ��งในสม�ยก�อนท�นก.เป�นอย�งน�,นจร�ง ๆ สอนใครไม�ได� 7-8 ปCมน�,ท�นเข�ใจเร3�องค�ดบวก
มก ก.เลยเก�ดกรพ�จรณว� ท��เข�ใจท��ร/�น�,น�จะเป�นประโยชน9ก�บคนอ3�น ค�ดบวกเช�นน�,จ�งสมรถท��จะม
แนะน�คนอ3�นได�

ในเร3�องกรค�ดท��เป�นภพน�, ผ/�หญ�งน�จะค�ดเป�นภพได�ด�กว�ผ/�ชย โดยท��วไปผ/�ชยจะค�ดเป�นต�วเลข
มกกว� ผ/�หญ�งชอบส�สรรท��สวยงม ชอบผ�สวย ๆ เส3,อสวย ๆ เพระผ/�หญ�งใช�สมองซ�กขวมกกว� ซ��งตรง
ก�นข�มก�บผ/�ชยท��ใช�สมองซ�กซ�ยมกกว� แต�ส��งท��ท�ให�ผ/�หญ�งบงคนค�ดไม�เห.นเป�นภพก.เพระกรค�ดลบ 
กล�ว ไม�กล�ค�ด ผ/�ชยกล�ค�ดกว�ผ/�หญ�ง แต�โดยพ3,นฐนของเพศและพฤต�กรรม ผ/�หญ�งจะค�ดเป�นภพมกกว�
ผ/�ชย

● จ�ตใต?สFาน�กเก�3ยวก�บกระบวนการค�ดท�3เห>นภาพและต�วเลขหรAอไม2 ?
กรค�ดบวก ไม�เก��ยวข�องก�บกรค�ดเป�นภพ
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อกรอย�งหน��งของคนท��จบมหบ�ณฑ�ตค3อ เวลฟ�งอะไรก.ตม จะเอส��งท��ต�วเองอ�นม ฟ�งม น�
มเส�ยบ น�มเปร�ยบเท�ยบ ก.เลยงงก�นไปใหญ� ดร.บ�ญเก�ยรต� จ�งแนะน�ไว�ต�,งแต�คร�,งแรกว� เวลฟ�งใครพ/ด
อะไรก.ตม ต�องยกในส��งท��ต�วเองร/�มก�อน เอมวงไว�ข�ง ๆ อย�เอมปน เอมปนเม3�อไหร�จะงงไปหมด 
ชอบน�กว�เข�ใจ แต�จร�ง ๆ ไม�เข�ใจ เข�ใจไปคนละเร3�อง

มหบ�ณฑ�ตจะร/�ส�กว�ตนเองม�ควมร/�มก ใครมพ/ดอะไรก.บอกว�ร/�แล�ว แต�จร�ง ๆ ไม�ได�ร/�เลย นอกจก
น�,มหบ�ณฑ�ตม�กจะเน�นแต�ข�อม/ลอ�กด�วย

● การค�ดบวกต?องม�ว�น�ยในการค�ดหรAอไม2 ?
กรค�ดบวกไม�ได�เก��ยวก�บว�น�ย แต�เรต�องท�ควมเข�ใจในเร3�องของว�น�ยให�มก ว�น�ยในกรเร�ยนร/� ใน

กรฟ�งคน ในกรเร�ยนร/�ในห�องเร�ยน ว�น�ยในกรค�ด
ว�น�ยในกรค�ดค3อ เวลค�ดต�องค�ดตมข�,นตอน เช�น จกตรงน�,ก�อนแล�วค�อยตรงน�,น คนท��ไม�ม�ว�น�ยจะค�ด

รวมม�ตรท�,งหมด ค�ดปนเปก�นท�,งหมด เด�`ยวค�ดตรงน�, เด�`ยวค�ดตรงน�,น

● การค�ดบวกต?องต�5งเรA3องก2อนหรAอไม2 คAอถ?าพ&ดแบบน�5ค�ดลบ ถ?าพ&ดแบบน�5ค�ดบวก ท�5งท�3ความ
หมายสองต�วน�5เหมAอนก�น อย2างเช2น อย2าเจ>บ อย2าจน หรAอ ขอให?ส�ขภาพด� ๆ เจร�ญร�2งเรAอง
ท��ยกต�วอย�งมอ�นแรกก.ไม�ได�ค�ดลบ อย�เจ.บ อย�จน ไม�ได�เป�นกรค�ดลบ แต�ถ�ม�สองค�น�,ควรจะ

เล3อกค�ดแบบไหน ควรค�ดแบบหล�งด�กว� เรจะเจร�ญ เรจะแข.งแรง

● อย2างพ&ดว2าฉ�นจะต?องสอบได? ฉ�นจะไม2สอบตก อ�นไหนจะด�กว2า ?
ค�ว�ไม�สอบตก ก.ไม�ได�เป�นลบ แต�หกเล3อกท��จะพ/ดว�จะต�องสอบได� จะม�พล�งมกกว�

● ถ?าบอว2า ฉ�นต?องได? A จะไม2ทFาให?เราเคร�ยดหรAอ ?
ถ�เคร�ยดเก�นไปเรก.ลดลงมหน�อยก.ได� กรค�ดจะได� A เป�นกรค�ดบวก แต�ถ�เคร�ยดไปก.ลดลงมได� 

กรค�ดบวกน�, ลดทอนได� อย�งต�,งเปbไว�พ�นล�นแล�วเคร�ยดไป ต�,งร�อยล�นก.พอ ร�อยล�นย�งเคร�ยด ส�บล�น
ก.ได� แต�อย�ต�,งให�น�อยกว�ท��เรม�อย/� สมม�ต�ตอนน�,เรม�อย/�สองร�อยย��ส�บล�น แล�วค�ดว�ในอนคตจะเหล3อส�บ
ล�น ต�,งลดลงอย�งน�,เป�นกรค�ดลบ แต�ถ�เรม�อย/�หน��งล�น แล�วเรค�ดว�จะม�ส�บล�น แล�วเรร/�ส�กไม�เคร�ยด ก.
ให�เรค�ดต�,งเปbท��ส�บล�น

● การค�ดบวกก�บการมองโลกในแง2ด� คล?ายก�นหรAอไม2 ?
กรค�ดบวกก�บมองโลกในแง�ด�น�,คล�ยก�น เป�นไปในแนวทงเด�ยวก�น กรค�ดบวกบ�อย ๆ จะท�ให�เรม�

ควมม��นใจมกข�,น แต�บงคนกล�บค�ดว�ม��นใจมก ๆ จะไม�ด� จะโอเวอร9 ค�ดอย�งน�,ก.เร��มค�ดลบแล�ว เรต�องค�ด
บวกว�ควมม��นใจเรจะด�ข�,น ๆ โดยให�ค�ดอย/�ในใจของเรเอง เป�นกรให�ก�ล�งใจตนเอง แม�แต�เวลท��เรไม�
สบย ถ�เรบอกว�เรจะด�ข�,น ๆ เรก.จะด�ข�,น

● การค�ดบวกใช?ได?ก�บท�กสถานการณ"หรAอไม2 อย2างคนท�3ไปเขาพระว�หาร แล?วค�ดว2าเขาไม2ย�ง 
เขาจะย�งหรAอไม2 ?
กรค�ดบวกน�,ไม�ใช�ว� ร�อยเปอร9เซ.นต9 บอกว�เขไม�ย�งเร เรจะต�องไม�ตยแน� ๆ กระส�นย�งไม�เข� คง

ไม�ใช� แต�ด�กว�กรค�ดลบ กรค�ดบวกน�,จะโยงก�บเร3�องจ�ตใต�ส�น�ก อย�งเวลเรไปเขพระว�หร คนหน��งบอก
เขจะไม�ย�ง อ�กคนบอกเขย�งแน� ๆ ตยแน� ๆ ถมว�ใครม�โอกสรอดตยมกกว�

สมม�ต�ม�คนสองคนเร�ยนหน�งส3อมก.เท� ๆ ก�น ควมเก�งก.พอ ๆ ก�น คนหน��งค�ดท�กว�นว� “จะจน ๆ” อ�ก
คนหน��งค�ดท�กว�นว� “จะรวย ๆ” คนท��ค�ดว�จะรวยค3อค�ดบวก ก.จะรวยมกกว� คนท��ค�ดลบก�บต�วเองว�จะจน
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● หากนFาเรA3องเศรษฐก�จพอเพ�ยงเปร�ยบเท�ยบก�บเรA3องของการค�ดบวก คFาว2าพอเพ�ยงคAอพอ
ประมาณ พอม� พอก�น แต2ถ?าเราค�ดบวก ถ?าเราปร�บใช?ก�บเศรษฐก�จพอเพ�ยงเราควรจะค�ด
อย2างไร ?
เศรษฐก�จพอเพ�ยงใช�ก�บต�วเอง ใช�ก�บช�ว�ตส�วนต�วได�ด�มก ส�วนในกรท�งนต�องใช�เศรษฐก�จเพ�ยง

พอ ค3อท�ให�เพ�ยงพอท��เรจะเจร�ญก�วหน�ในธ�รก�จ ในช�ว�ตกรท�งนของเร บงคนท�งนก.พอเพ�ยง ก�น
อย/�ก.พอเพ�ยง จร�ง ๆ ถ�ท�งนต�องท�ให�เพ�ยงพอ ท�ให�มกพอ ท�3ทFาให?เราเจร�ญก?าวหน?า

● เวลาไฟไหม? เราบอกว2าเราจะรอด ๆ เราก>ต?องม�สต� แล?วก?มลงคลาน แล?วถ?าเราบอกว2าเราจะ
ตาย ก>เหมAอนก�บเรารอคอยความตายใช2หรAอไม2 ?
กรท��เรค�ดว�เรจะรอดในช�วงว�กฤต�ต�องค�ดบวก ตยแน� ๆ น�,นค�ดลบ ไฟไหม�คนหน��งค�ดว�ต�องรอด 

อ�กคนค�ดว�จะต�องตย คนท��ค�ดว�จะรอดก.จะม�โอกสรอดมกกว� เพระเขจะเร��มม�ควมค�ดว� จะท�ให�ต�ว
เขรอดได�อย�งไร 

กรว��งบนสยพนหลยคนบอกว��งไม�ได�เด�`ยวเข�จะเส�ย ต�องเด�น คนท��พ/ดค�น�,ก.เขค�ดเร3�องเข�เส�ย 
ค�ดบ�อย ๆ เข�เขก.เส�ย ท�,ง ๆ ท��เขก.ไม�ได�ว��งบนสยพน แต� ดร.บ�ญเก�ยรต� บอกว�ถ�งจะว��งบนสยพน แต�
เข�ก.จะไม�เส�ย ว��งมเป�นส�บปCเข�ไม�เส�ย เพระพอเรค�ดว�เข�จะไม�เส�ย รยละเอ�ยดท��เก��ยวข�องก�บกรท��จะ
ท�ให�เข�ไม�เส�ยก.เก�ดข�,น อย�งเช�น เรต�องว��งท�กว�น เวลว��งต�องให�เข�กระเท3อนน�อยท��ส�ด ใส�รองเท�ท��น��ม
ท��ส�ด หกม�อกรบดเจ.บก.จะหย�ด ไม�ใช�เจ.บก.ฝcนว��งจนหยเจ.บ รยละเอ�ยดพวกน�,จะเก�ดข�,นมเม3�อเรม��งม��น
ว�เข�เรจะไม�เส�ย น��ค3อเร3�องของกรก�หนดจ�ต

● ความค�ดเช�งบวกเราสามารถค�ดอย&2ในใจ แล?วเราจะร&?ได?อย2างไรว2าคนอA3นเขาค�ดเช�งบวก หรAอ
เราต?องด&จากการกระทFาของเขา ?
ค�พ/ดท��ออกมแต�ละค�สมรถบอกว�เขค�ดบวกมกหร3อน�อย อย�งเวลมอบงนให�ล/กน�อง ล/ก

น�องบอกว�จะทFาได?หรAอค3อค�ดลบ หร3อบอกว2ายาก ก.ค�ดลบ ส�วนคนท��ค�ดบวกก.จะพ/ดว�ไม�ยก ๆ หร3อขอ
ลองท�ด/ก�อน หร3อพอเป�นไปได� เม3�อเรถมค�พ/ดแรกท��ออกมจกใจเข สมรถบอกได�กว�เขเป�นคนค�ด
บวกหร3อค�ดลบ

● เราต?องค�ดด�ให?ก�บคนอA3นและต�วเอง แต2ในหน?าท�3การงาน บางคร�5งเราจFาเป=นท�3ต?องให?ผ&?ใต?
บ�งค�บบ�ญชาออกจากงาน ซ�3งเดAอดร?อนถ�งครอบคร�วเขาแน2นอน เราควรทFาอย2างไร ?
สมม�ต�เรม�พน�กงนคนหน��งท��กระท�ท�จร�ต เรต�องร�บร/�ควมจร�งว�เขท�จร�ต เรก.ต�องเล3อกเอว�เร

จะค�ดด�ก�บองค9กร หร3อเรจะค�ดด�ก�บคนน�, เรต�องค�ดด�ก�บองค9กรของเรแน� ๆ แต�ถ�ค�ดบวกก�บเข เรก.ค�ดว�
เรจะท�ให�เขเด3อดร�อนน�อยท��ส�ด เขกระท�ผ�ด เขก.ต�องได�ร�บโทษ เรก.ต�องหว�ธ�ท�ให�เขได�ร�บโทษ
น�อยหร3อเบท��ส�ด น��ค3อกรค�ดบวกก�บเข แต�ไม�ใช�ค�ดว�เขท�ผ�ด แล�วท�เป�นล3ม ๆ ไป จนกลยเป�นเย��ยง
อย�งท��ไม�ด�ต�อไป

● หากม�ล&กน?องท�3ไม2ค2อยเร�ยน ข�5เก�ยจ ไม2ซA3อส�ตย" ค�ดว2าถ?าเราทFาด�ก�บเขา เขาก>คงจะทFาด�ก�บ
เรา เราจะม�ว�ธ�การพ&ด ว�ธ�การค�ยจ�ดการอย2างไร ?
เรปล�กจ�ตเด�ย̀วเขก.ด�เอง กรค�ดบวกให�ถ/กว�ธ� กรค�ดบวกด� ๆ จะท�ให�เขด�ข�,น แต�อจจะไม�ด�ข�,นจน

กลยเป�นคนขย�น ถ�เรหว�งด�จะท�ให�เขเป�นคนขย�น จะท�ให�เขไม�ท�จร�ต ๆ เล.ก ๆ น�อย ๆ เรจะช�วยเข
ไม�ให�เขท�ท�จร�ต แต�ถ�เขท�จร�ง ๆ เรก.ห�มไม�ได� อ�นน�,เรต�องค�ดด�ก�บองค9กร
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● สมม�ต�ว�เรต�องกรงนท�� 100% เรจ�งส��งงนให�เขไป 200%  แต�เขท�ได�แค� 80% จก 200% 
อย�งน�,เรค�ดบวกได�อย�งไร ?
เรควรส��งแค� 100% และถ�เขท�ได� 80% เรก. OK แล�ว
น�ส�ตถมต�อว� เราต?องม�จ�ดพอใจของเรา ว2าทFาเท2าน�5 เรายอมร�บได? ใช2หรAอไม2 ?
เรต�องม�จ�ดท��ม�ควมเหมะสม ไม�ใช�เรเป�นคนท�� Over ล/กน�องต�องเก�ง ล/กน�องต�องท�ได�เก�นร�อย 

จร�งๆ แล�วไม�ม�อะไรท��สมบ/รณ9แบบ
ส��งท��ก�หนดให�ล/กน�องท�แบบน�, เป�นเร3�องของกลย�ทธ9 ไม�ใช�เร3�องกรค�ดบวก กรท��เรต�,ง 200% แล�ว

ท�ได� 100% หร3อ 110% น�,เป�นกลย�ทธ9ในกรจ�ดกรของแต�ละบ�คคล แต�บงคนอจไม�ต�องค�ดถ�ง 200% 
ค�ดแค� 100% ก.พอแล�วเขท�ได� 80% ก.ด�แล�ว เป�นกลย�ทธของแต�ละบ�คคล

กรต�,งเปbหมยน�, เม3�อใดท��เรต�,งเปbหมยให�ล/กน�อง เรต�องหว�งว�ล/กน�องจะท�ได�ส�เร.จ เรต�,งเปb
หมยให�เขเรต�องหว�ง และช�วยให�เขท�ได� ค3อกรค�ดบวก ส�วนท��ไม�ควรใช�ค3อ Pressure หร3อควมกดด�น 
เป�นกรค�ดลบ นอกจกน�,เรย�งต�องต�,งค�ถมด�วยว�ถ�เรเป�นล/กน�อง เรเองจะท�ได�หร3อไม� ท�ด�วยควม
ยกล�บกหร3อไม� ต�องค�ดอย�งน�, แต�บงคนต�วเองก.ท�ไม�ได� แล�วไปส��งให�ล/กน�องท�เยอะ ๆ พอไม�ได�ก.บอก
ว�ล/กน�องห�วยท�ไม�ได� จ�ตก.เป�นลบ

น�ส�ตถมอ�กว� ตอนท�3เราส�3งงานล&กน?องท�3ม�การศ�กษาท�3ต2างก�น หากบอกว2าท�กคนม�ความ
สามารถเท2าก�น ต?องทFาได?และต?องทFาได?ด� โดยบอกเขาว2าเราร&?ส�กและเชA3อม�3นว2าเขาจะทFาได? การท�3
เราบอกแบบน�5เป=นการกดด�นหรAอไม2 ?

เป�นกรปล�กจ�ตเข บอกว�ท�ได� ๆ จะไม�บอกว�อย�งค�ณเร�ยนน�อยคงท�ไม�ได� อย�งค�ณเร�ยนมก
คงจะท�ได� น��เป�นกรค�ดลบ กรบอกว�ท�กคนท�ได�ด� เป�นกรค�ดบวก เป�นกรปล�กจ�ต

น�ส�ตเสร�มว� เราเป=นผ&?ประกอบการ ถ?าอยากให?ล&กน?องทFาได?ตามเปPาหมายท�3เราจะวางงานไว? 
อย2างน?อยทFาอย2างไรก>ได? ให?ล&กน?องค�ดบวกก�บต�วเรา แล?วเขาจะทFาได?

ซ��ง ดร.บ�ญเก�ยรต� ก.เห.นด�วยว�ล/กน�องต�องร/�ส�กด�ก�บเรก�อน ห�วหน�คนน�,น�ร�ก ใจด� ห�วงใยเร ล/กน�อง
ก.จะท�งนได�ด�ข�,น

น�ส�ตคนหน��ง ได�ร�วมงนก�บร��นพ��คนหน��ง ท�กงานท�3เข?ามาพ�3เขาจะพ&ดเหมAอนว2าจะจ�ดการเอง แต2
งานท�3ออกมาผ�ดพลาดตลอด ไม2ว2าจะเป=นห�วหน?างานหรAอคนท�3ม�ตFาแหน2งเท2าก�นสอนพ�3เขา เหมAอน
เขาจะไม2ร�บอะไรเลย เหมAอนพ�3เขาค�ดว2าฉ�นเก2ง ฉ�นด�  เขาม�3นใจในต�วเองมากเก�นไป หรAอว2าเขาค�ด
บวกก�บต�วเองมากเก�นไปหรAอเปล2า ?

น�จะเป�นป�ญหทงจ�ตมกกว� เป�นอกรท��ค�ดว�ต�วเองเก�ง แต�ก.ท�ไม�ได� แต�ไม�ใช�ค�ดลบ ท��ส�ค�ญ
ค3อถ�เรค�ดว�จะจ�ดกรเข ให�งนเรส�เร.จ เราต?องค�ดบวกก�บต�วเราเองว2าเราจะให?เขาทFาตามท�3เรา
ต?องการได? หรAอเราทFาให?งานสFาเร>จได?อย&2ด�

● จะม�แนวค�ดเช�งบวกย�งไงก�บคนท�3ชอบพ&ดจา กระแนะกระแหน พ&ดจาเส�ยดส�
ให�เรค�ดว�กรท��คนอ3�นมกระแนะกระแหนเร ท�ให�เรม�พล�ง เป�นกรฝ!กควมอดทน เรก.จะด�ข�,น ๆ

● คFาพ&ดท�3ว2าคนท�3ทFางานมากย2อมม�ความผ�ดมาก คนท�3ทFางานน?อยย2อมผ�ดน?อย คนท�3ไม2ทFาอะไร
เลยย2อมไม2ผ�ดอะไรเลย ม�นเป=นความค�ดเช�งบวกหรAอไม2 ?
ค�พ/ดน�, ดร.เท�ยม โชคว�ฒน บ�ดของ ดร.บ�ญเก�ยรต� พ/ดเป�นกรปลอบใจคนท��ท�งนมก ๆ คนท��ไม�

ท�อะไรเพระกล�วผ�ด ส/�คนท��ยอมท�แล�วผ�ดไม�ได� ปร�ชญม�กจะไม�พ/ดออกมตรง ๆ เป�นกรสอนว�คน
ท�งนมกผ�ดมกเป�นธรรมด ฉะน�,นคนท��ท�งนมก ๆ แล�วผ�ด ไม�ต�องห�วง อย�หน�กใจมก เป�นกรค�ด
บวก ค�ดบวกก�บคนอ3�น ค�ดบวกก�บคนท��ขย�นท�งน
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น�ส�ตถมต�อว� แล?วสมม�ต�ว2าเราทFาผ�ดเราจะค�ดบวกก�บต�วเองอย2างไร ?
กรค�ดบวก ค3อกรค�ดไปข�งหน� เรจะม�สต�มกข�,น ไตร�ตรองมกข�,น แล�วเรจะท�ผ�ดน�อยลง เรจะ

ท�ผ�ดน�อยลงในคร�,งต�อไป ไม�ต�องค�ดว�จะไม�ผ�ดอ�กเลย

ส�นวนท��ว� “ผ�ดคร�,งแรกเป�นคร/ ผ�ดคร�,งท��สองโง�” น�,น ดร.เท�ยม เป�นคนเข�ยนเอง แต� ดร.บ�ญเก�ยรต� 

ได�ปร�บเปล��ยนเป�น “ผ�ดคร�,งแรกเป�นคร/ ผ�ดคร�,งท��สองก.ย�งเป�นคร/ ผ�ดคร�,งท��สมเป�นอจรย9 ผ�ดคร�,งท��ส��เป�น

อจรย9ใหญ�” เพระคนเรคงไม�ได�ผ�ดแค�คร�,งเด�ยวแล�วจบ คนเรได�หลยคร�,งในเร3�องเด�ยวก�น ด�งน�,นกรผ�ด

หลย ๆ คร�,งก.เป�นคร/หลย ๆ คร�,งได� แต�ต�อไปเรต�องผ�ดน�อยลง น�อยลง ๆ  แต�ไม�ใช�บอกว�ต�อไปน�,ฉ�นจะไม�

ผ�ดอ�กแล�ว เพระจะเก�ดควมเคร�ยด

น�ส�ตเสร�มว� เราค�ดก�บต�วเราเองแล?วว2า ต2อไปเราจะทFาให?ด�ข�5น ๆ ทFาผ�ดให?ลดลง แต2ว2าม�มมอง
ของคนอA3นมองว2าเราผ�ด

เรต�องยอมร�บว�ใครค�ดอะไรก�บใครก.ได�ท�,งน�,น เรจะไปบอกว�เรท�ไม�ถ/ก เขมว�เร เรก.จ�ดกร

เขก.ไม�ใช� เรแค�ค�ดก�บต�วเรเองว�เรจะท�ให�ด�ข�,น แล�วคนอ3�นจะค�ดอย�งไรก.ไม�เป�นไร ค�ดด� ๆ ไม�ต�องไป

จ�ดกรเข ถ�จะค�ดจ�ดกร ก.จ�ดกรก�บควมค�ดของเรเองด�กว�

ในหน�งส3อหล�กค�ดและปร�ชญกรท�งน บ�ญเก�ยรต� โชคว�ฒน ม�ข�อหน��งเข�ยนว� “เรห�มคนท��จะม

ค�ดไม�ด�ก�บเรไม�ได� แต�เรท�ให�เขค�ดก�บเรด�ข�,นได�” เราห?ามให?คนมาค�ดลบ ค�ดร�ยก�บเรไม�ได� แต�ถ�

เรอยกให�เขค�ดด�ก�บเร เรต�องค�ดบวก เราทFาให?เขาค�ดก�บเราด�ข�5นได? ถ�เรร/�ส�กได�ว�เขค�ดไม�ด�ก�บ

เรในเร3�องใด ครวหน�เรก.ท�เร3�องน�,นให�ด� ๆ เข�ไว� โอกสท��เขจะค�ดด�ก�บเรก.จะเก�ดข�,น

● คนเราต?องม�เวลาส2วนต�ว แต2ในการทFางานบางท�3จะบอกว2าเวลาส2วนต�วน�5นไม2ม� อย2างโทรศ�พท"
ก>ให?เปQดตลอด 24 ช�3วโมง อยากได?ข?อม&ลตอนไหนก>ต?องได? ถ?าต�ดต2อไม2ได?ก>เท2าก�บทFาให?
องค"กรเส�ยหาย อย2างน�5ผ&?บร�หารขององค"กรค�ดบวกหรAอค�ดลบ ?
อย�งน�,ไม�ค�ดลบ ไม�ค�ดบวก ถ�ค�ณม�ต�แหน�งเป�นผ/�บร�หร ก.ต�องพร�อมท�งนให�บร�ษ�ทตลอด 24 

ช��วโมง กรท��เขพ/ดแบบน�, ท��บอกว�ค�ณต�องอย�งน�,นอย�งน�, เป�นว�ธ�กรท��ไม�ค�อยสวยเท�น�,นเอง แต�กรท��ผ/�

บร�หรท��ไม�ใช�กรรมกร ก.ต�องค�ดถ�งเร3�องงนตลอด 24 ช��วโมง แต�ผ/�บร�หรคนน�,นอจจะไม�ม�ศ�ลปะในกรจ/งใจ

คน ม�แนวโน�มท��จะเป�นคนท��ค�ดลบ แต�เร3�องท��พ/ดเป�นหล�กกรและเหต�ผลท��ต�องพร�อมตลอด 24 ช��วโมง ข�อม/ล

ต�องเร.ว อ�นน�,ไม�ใช�ค�ดลบ แต�เป�นเร3�องของแนวโน�มในกรท�ธ�รก�จ แต�อย/�ท��ว�ธ�กรของเรท��จะโน�มน�วท�ให�

คนเห.นด�วยมกกว�

น�ส�ตเสร�มว� นอกจากน�5ย�งม�กต�กาในดA3มส�ราในเวลาส2วนต�ว ต?องดA3มได?ไม2เก�น 1 ช�3วโมง ถ?า
มากกว2าน�5นจะม�ผลกระทบต2องานในว�นร�2งข�5น

ด/แล�วกต�กน�,ก�วก�ยเก�นไป บอกไม�ได�ว�ลบหร3อบวก แต�แนวโน�มเป�นลบ คนท��เขเอใจต�วเองมก

เก�นไป ต�,งกต�กมกเก�นไป จะเป�นอย�งน�,

● ถ?าเจอคนท�3พ&ดโกหกตลอดเวลา โกหกเพA3อเอาต�วรอด อย2างเวลาเราตามงาน เขาบอกว2าเขา
ส2งแล?วแต2พอเราเช>คด&กล�บไม2ม� เราจะค�ดบวกก�บเขาอย2างไร ?
ค�ดบวกก�บต�วเรก�อน เรค�ดว�เรเก�งเหล3อเก�นจ�บทงเขได�หมดเลย น��ค�ดบวกก�บต�วเอง แล�วค�ดว�

ต�อไปน�,เขจะโกหกเรน�อยลง ๆ เพระเรจ�บทงเขได�หมด จนไม�ร/�จะโกหกเรไปท�ไม ให�ค�ดอย�งน�, เรร/�

ว�เขเป�นแบบน�, ชอบพ/ดด�น,�ตรงน�, ก�อนจะพ/ดก.ให�เรด�กคอไว�เลย
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● เราควรจะทFาอย2างไรก�บคนท�3ทFาให?เราเส�ยใจ ?
ไม�ต�องค�ดอะไรเลย เรไม�ม�อรมณ9 เรหย�ดอรมณ9เรได� กรท��เรไปค�ดข�อเท.จจร�ง ข�อม/ล ม�นเป�น

อรมณ9ท�,งส�,น เรไม�ต�องม�อรมณ9 ขอให�เรเข�ใจตรงน�, เขท�อะไรก�บเร เรร�บร/�ไว�หมด แต�ต�วเรต�องเป�น
คนก�หนดอรมณ9ของเรเอง ท�กอย�งอย/�ท��ต�วเรท�,งน�,น เม3�อเรม�สต�เรก.จะไม�ม�อรมณ9

น�ส�ตเสร�มว� เราบอกเองได?หรAอไม2ว2า ถ?าเราไม2อยากเส�ยใจ ไม2อยากท�กข" เราก>อย2าย�2งก�บคน
น�5น

เรไม�อยกเป�นท�กข9เรก.อย�ไปย��งก�บเข แค�ค�ดบวก
กรค�ดบวกน�,ส�ค�ญกว�ท�กเร3�อง กรค�ดบวกน�,สมรถต�อยอดไปได�ท�ก ๆ เร3�อง กรสวดมนต9ก.เป�นกร

สน�บสน�นกรค�ดบวก เรร/�ก�นว�กรสวดมนต9เป�นเร3�องท��ด� ถ�เรสวดมนต9บ�อย ๆ จ�ตเรก.จะสมรถต�,งโจทย9
ได�ด�ม�สมธ�

ส�หร�บค�ท��เป�นบวกลบน�,น อย�งค�ว�รอบคอบไม�เป�นลบ แต�ค�ว�ระว�งกล�บเป�นลบก�บจ�ตเร กรท��
เรค�ดให�ส�เร.จ ก.จะเก�ดควมรอบคอบข�,นเองโดยอ�ตโนม�ต� เป�นกรใช�จ�ตใต�ส�น�กให�เป�นประโยชน9 กรค�ด
บวกจะใช�จ�ตใต�ส�น�กให�เก�ดประโยชน9ก�บต�วเร

จ�ตใต�ส�น�กน�, เรต�องพ/ดย,�บ�อย ๆ จ�ตใต�ส�น�กไม�ร/�ผ�ดร/�ถ/ก เรบอกอะไรก.เช3�ออย�งน�,น แต�ก.ม�คนเป�น
จ�นวนมกโดยเฉพะพวกท��จบมหบ�ณฑ�ต ท��เข�ใจอะไรยกมก ต�องม�ข�อม/ล ม�หล�กฐน ม�เหต�ผล ท�ให�
คนท��จบมหบ�ณฑ�ตส�วนใหญ� จะไม�เข�ใจเร3�องจ�ตใต�ส�น�ก เข�ใจยกกว�คนท��ไม�จบอะไรมเลย เพระมห
บ�ณฑ�ตส�วนมกจะใช�ข�อม/ล ข�อเท.จจร�ง แต�จ�ตใต�ส�น�กไม�ม�ต�วตนให�จ�บต�อง พ�ส/จน9ก.ไม�ได� มองก.ไม�เห.น มห
บ�ณฑ�ตก.เลยร�บไม�ได�ส�กท�

จ�ตใต�ส�น�กม�พล�งมหศล และเป�นประโยชน9ถ�เรใช�งนเป�น กรท��เรมองไม�เห.นเรต�องค�ดว� 
จร�งๆ ในโลกน�,ม�อะไรท��เรมองไม�เห.นอ�กมก เรจ�งต�องเข�ใจเร3�องจ�ตใต�ส�น�กก�อน ทบทวนส��งท��แนะน� 
เข�ใจกต�กควมเป�นอย/�ของจ�ตใต�ส�น�กให�ได�ก�อน แล�วค�อยส�งเกตว�เป�นอย�งไร

น�ส�ตร/�ส�กว� การจบว�ศวะทFาให?ร&?ส�กเชA3อได?ยาก
ดร.บ�ญเก�รต� เองก.เร�ยนจบว�ศวะม ซ��งในโลกน�,ย�งม�อ�กเป�นร�อยเป�นพ�นอย�งท��ว�ศวะไม�ได�สอน ส��งท��

ว�ศวะย�งไม�ร/�ม�อ�กมก พ�ส/จน9ไม�ได�ก.ย�งม�อ�กเยอะ เรไม�ต�องไปพยยมพ�ส/จน9ท�กเร3�อง พระพ�ทธเจ�เองก.ย�ง
ทรงตร�สว� เรต�องพ�จรณก�อนถ�งจะเช3�อ นอกจกน�,ท�นย�งตร�สว�บงเร3�องให�เรเช3�อไปเลย ค3อ อจ�นไตร 
ซ��งแปลว� ไม�ต�องสงส�ย ไม�ต�องพ�ส/จน9 ให�เช3�อไปเลย

อจ�นไตร ม�ท�,งหมด 4 ประกร ค3อ
1. พ�ทธพ�ส�ยของพระพ�ทธเจ�ท�,งหลย
2. ญณว�ส�ยของผ/�ได�ฌณ
3. ว�บกแห�งกรรม
4. ควมค�ดเร3�องโลกและจ�กรวล

ด�งน�,นจ�งอย�ค�ดว�ว�ทยศสตร9เป�นท�กอย�ง เป�นอะไรท��ย��งใหญ�มหศล จร�ง ๆ แล�วว�ทยศสตร9เป�น
อะไรท��เล.กน�ดเด�ยว ย�งม�อย�งอ3�นในโลกท��ว�ทยศสตร9อธ�บยไม�ได�อ�กมก

หลย ๆ คน ถ/กสอนมว�อย�เช3�อใครง�ย ๆ เด�`ยวจะโดนหลอก แต� ดร.บ�ญเก�ยรต� จะเป�นคนท��เช3�อ
อะไรง�ยมก หกเช3�อแล�วต�วเองก.ไม�เด3อดร�อน เช3�อแล�วคนอ3�นก.ไม�เด3อดร�อน ก.จะเช3�อไว�ก�อน เวลใครพ/ด
อะไรให�เรฟ�ง ยกเร3�องท��เรร/�อย/�แล�วไว�ข�ง ๆ ร�บส��งท��เขพ/ดเอไว�ก�อน ร�บทรบในส��งท��เขบอก ด�กว�จะ
ปฏ�เสธ คนเรย��งฟ�งเยอะ จะย��งม�ฐนควมค�ดกว�งข�,น แต�คนไหนท��ชอบปฏ�เสธ ชอบขอข�อพ�ส/จน9 หข�อม/ล 
คนพวกน�,จะงง จะส�บสนไปหมด และจะเร�ยนร/�ได�น�อยมก คนท��ร�บฟ�งจะเร�ยนร/�ได�มกกว�
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● หากเราม�ความค�ดว2า เราอยากจะด�ก�บเขา แต2เราย�งไม2ได?ปฏ�บ�ต�ถAอว2าค�ดบวกหรAอไม2 ?
กรค�ดว�เรจะด�ก�บเข เป�นกรค�ดบวก แต�กรท��เรย�งไม�ปฏ�บ�ต�ส�กท� แสดงว�เรย�งค�ดบวกไม�มก

พอ ถ�ให�มกพอต�องว�นละ 20 คร�,ง ไม�ใช� 3 - 4 คร�,ง ค�ดว�เรอยกจะด�ก�บเข ๆ แล�วว�ธ�กรต�ง ๆ ก.จะออก
ม ว�เรจะด�ก�บเขเรจะด�อย�งไร

ดร.บ�ญเก�ยรต� เล�ถ�งล/กศ�ษย9คนหน��ง ท�นได�สอนให�เธอค�ดบวก หล�งจกเร�ยนจบไปแล�วว�นหน��งเธอก.
โทรม บอกว�ม�ป�ญหก�บเจ�นย เธอท�งนมหลยปC เง�นเด3อนก.หลยหม3�นบทซ��งก.ส/งพอสมควร ว�นด�
ค3นด�เจ�นยร�บผ/�ชยเข�มอ�กสมคน ให�เง�นเด3อน ให�รถยนต9 ในขณะท��เธอไม�ได�อะไรเลย จ�งเส�ยใจมกค�ด
แต�ว�เจ�นยไม�ย�ต�ธรรม แล�วก.โทรมถมว�จะท�อย�งไร

ดร.บ�ญเก�ยรต� ก.แนะน�ให�ค�ดว� เจ?านายจะด�ก�บเรา ๆ โดยให�ค�ดว�นละ 20 คร�,ง หร3อ 100 คร�,งก.ได� 
ค�ดท�กว�น สมเด3อนต�อม เธอก.โทรมรยงนว�ท�กอย�งเร�ยบร�อย น��ค3อผลของควมค�ด กรบอกต�วเองเพ3�อ
ให�จ�ตใต�ส�น�กเรส�งพล�งไปหเจ�นย ไม�ต�องใช�เหต�ผลค�ยก�น

อ�กคนหน��งเจ�นยไม�ชอบหน�มก จะขอเปล��ยนงนก.ไม�ยอมให�เปล��ยนงน จะให�ลออกอย�งเด�ยว 
ดร.บ�ญเก�ยรต� ก.แนะน�ให�ค�ดว�เจ�นยจะต�องด�ก�บเร เจ�นยจะต�องช�วยเหล3อเร แนะน�ไปพ�กหน��ง ก.โทร
มบอกเร�ยบร�อยแล�ว ผ�นแล�ว เจ�นยยอมให�ย�ยหน�วยงนไปหน�วยงนอ3�นแล�ว

● คนท�3ค�ดว2าต�วเองม�อFานาจท�3ต�ดส�นใจได? แล?วเอาความค�ดต�วเองเป=นใหญ2 หากเราใช?ความ
อดทน ความเข?าใจ ความใจเย>น อธ�บายก�บเขา สA3อให?เขาเข?าใจในส�3งท�3ว2าเราต?องการ โดยใช?
หล�กเหต�และผล บนพA5นฐานของความถ&กต?อง เวลาท�3จะค�ยก�บเขา แค2น�5เพ�ยงพอหรAอไม2 ?
ไม�เพ�ยงพอ ถ�จะให�เขด�ข�,น เวลเรท�งนก�บเข ต�องใช�หล�กของค�ดบวก ต�องค�ดบวกก�บเข กร

ใช�เหต�และผลค�ยก�น เป�นเพ�ยงเร3�องของจ�ตส�น�ก ย�งไม�ลงไปในจ�ตใต�ส�น�ก ด�งน�,น ต�องค�ดว�เขต�องร�กเร 
ต�องด�ก�บเร เป�นกรก�หนดในระด�บจ�ตใต�ส�น�ก

● อารมณ"ก�บจ�ตสFาน�กม�นเหมAอนหรAอแตกต2างก�นตรงไหน ?
อรมณ9ก.ค3อตรงข�มก�บกรม�สต� กรม�อรมณ9ค3อกรไม�ม�สต� ส�วนจ�ตส�น�กก.ค3อต�วเร ค3อเรร/�ว�เร

ท�อะไรอย/� ร/�เร3�องบปบ�ญค�ณโทษ เป�นจ�ตส�น�ก อรมณ9ก�บจ�ตส�น�กจ�งไม�เก��ยวก�น แต�พอเรม�อรมณ9ต�ง ๆ 
เช�น โกรธ หลง เม จ�ตส�น�กก.จะไม�ท�งน

● ล&กไม?หล2นไม2ไกลต?น แต2ก>ม�ล&กบางคนน�ส�ยไม2เหมAอนพ2อแม2เลย ทFาไมจ�งเป=นเช2นน�5น ?
ท�กอย�งไม�ม�อะไรท��สมบ/รณ9 100% ท�กอย�งในโลกล�วนเป�นอน�จจ�ง ฉะน�,นกรท��ล/กไม�หล�นไม�ไกลต�น

ก.ค3อคนส�วนใหญ�จะม�อะไรเหม3อนพ�อแม� แต�ก.ม�ส�วนน�อยท��ไม�เหม3อนพ�อแม�
ตรงน�,สมรถอธ�บย โดยใช�ควมค�ดแบบ Conceptual Thinking ว�ท�ไมล/กจ�งไม�เหม3อนพ�อแม� 

กรค�ดแบบน�, เรไม�จ�เป�นต�องร/�ว�หน�ตคนท��เรพ/ดถ�ง จะเป�นใครก.ได� แค�ต�,งโจทย9ว�ล/กไม�หล�นไม�ไกลต�น
แต�ม�บงคนท��หล�นไกลต�น ว�น�จะเก�ดข�,นจกป�จจ�ยอะไรบ�ง น�ส�ตช�วยก�นแสดงควมค�ด ด�งน�,

 ส��งแวดล�อม
 พบเห.นต�วอย�งท��ไม�ด�
 จ�ตใต�ส�น�กจกชต�ปงก�อน
 ประสบกรณ9ต�,งแต�เด.ก
 ว�บกกรรม

 กรอบรม
 ส�นดน
 พ�นธ�กรรม
 กรเล�,ยงด/
 เพ3�อน

 อรมณ9ของผ/�ท��ต�,งครรภ9
 ควมค�ดควมเช3�อของต�วเอง
 ส3�อโฆษณต�ง ๆ
 เทคโนโลย�
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กรค�ดแบบน�,เร�ยกว� Conceptual Thinking ค3อไม�จ�เป�นต�องร/�ว�ไหนคนน�,หน�ตเป�นอย�งไร เร
สมรถต�,งสมม�ต�ฐนได�เลยว�น�จะเก�ดจกอะไร โดยประกอบก�บ Systematic Thinking ค3อกรไม�ลงไปถ�ง
รยละเอ�ยดค�ดในท�นท� ต�องค�ดให�ได�แนวทงท��มกท��ส�ดก�อน บงคนท��ไม�ได�ค�ดแบบ Systematic Thinking 
ก.ค3อค�ดได�แนวทงเด�ยว ก.ด�ด��งค�ดต�อไปเลยในแนวทงน�,นแนวทงเด�ยว แต�ส�หร�บ Systematic Thinking 
จะต�องค�ดให�ได�หลย ๆ แนวทงก�อน แล�วค�อยน�แต�ละแนวทงมพ�จรณว� แนวทงไหนม�น�ย แนวทง
ไหนไม�ม�น�ย หร3อแนวทงไหนเก��ยวข�อง แนวทงไหนไม�น�เก��ยวข�องก�บส��งท��เรก�ล�งค�ดหค�ตอบ แนวทง
ท��ไม�ม�น�ย หร3อไม�เก��ยวข�องก.ให�เรต�ดออกไป จนเหล3อแต�แนวทงท��เก��ยวข�อง และม�น�ย

อย�งเร3�องล/กไม�หล�นไม�ไกลต�น แต�ล/กก�บม�น�ส�ยไม�เหม3อนพ�อแม� ในเร3�องเพ3�อนสมม�ต�คนน�,เขไม�ค�อยม�
เพ3�อน เร3�องเพ3�อนน�,เรก.ต�ดออกไป เร3�องกรเล�,ยงด/ เด.กเกเรท�,ง ๆ ท��พ�อแม�เป�นคนด� ไม�น�จะเป�นสเหต�ท��ม�น�ย 
ก.ให�เรต�ดออกไป ต�ดไปต�ดมอจจะเหล3ออย/�เพ�ยง 2 – 3 ข�อท��เป�นไปได� แต�คนจ�นวนมก พอค�ดได� 1 – 2 
แนวทงก.สร�ปเลยว�เด.กคนน�,เก�ดจกส��งน�,น น�กแต�เร3�องใกล�ต�วของต�วเอง แล�วก.สร�ปเลย แต�จร�ง ๆ เรต�องค�ด
ให�ครอบคล�ม ค�ดให�กว�ง ๆ ในระด�บหร3อระนบเด�ยวก�น

ส�หร�บในส�วนต�วของ ดร.บ�ญเก�ยรต� แล�วค�ดว�ส�วนใหญ� เป�นเร3�องกรเข�ใจเร3�องของพฤต�กรรมมวล
รวม ก�บ พฤต�กรรมป�จเจก เป�นเร3�องของกรตลด ล/กไม�หล�นไม�ไกลต�นเป�นพฤต�กรรมมวลรวม ค3อคนส�วน
ใหญ�จะอย�งน�, ส�วนพฤต�กรรมป�จเจก ก.ค3อบงคน หร3อส�วนน�อยไม�เป�นอย�งน�,

คนท��ท�กรตลด หร3อค�ขย ต�องเข�ใจพฤต�กรรมมวลรวม และพฤต�กรรมป�จเจก ท�กคนคงเคยได�ย�น
ข�วท��ผ/�หญ�งคนหน��งท�บรถยนต9 Honda CR-V เร3�องน�,บอกได�ท�นท�เลยว�ประธน Honda คนน�, ไม�เข�ใจ
พฤต�กรรมป�จเจก ไม�เข�ใจว�น�ส�ยของแต�ละคน ม�โอกสท��จะไม�เหม3อนก�น โดยเฉพะบงท�คนท��น�ส�ยโดด
เด�น

ในกรณ�น�,ผ/�หญ�งคนน�,ท�,งใจกล� บ�บ��น อรมณ9ร�ย กล�แสดงออก เจ.บใจ แค�น เป�นพฤต�กรรมป�จเจก 
แต�ประธนของ Honda กล�บค�ดแต�เพ�ยงว� ถ�ยอมให�ตมท��ผ/�หญ�งคนน�,เร�ยกร�อง คนอ3�น ๆ ก.จะต�องให�ด�วย 
จ�งไม�ยอมให� น��ค3อกรไม�เข�ใจพฤต�กรรมป�จเจก แต�ถ�เข�ใจพฤต�กรรมป�จเจกแล�ว จะร/�ว�คนอย�งน�,ม�น�อย
มก สมม�ต�ม�คนส�บคนมร�องเร�ยนในป�ญหเด�ยวก�นน�, อจจะม�เพ�ยงคนเด�ยวท��จะโวยวยถ�ไม�ได�ร�บกรแก�
ป�ญห ท��เหล3ออ�ก 9 คนถ�งจะไม�ได�ร�บกรแก�ป�ญหก.ย�งเฉย ๆ กล�บบ�นไป คนท��จะมท�บรถอย�งน�,ม�น�อยมก 
และว�ธ�ท��จะจ�ดกรก�บคน ๆ น�, ค3อต�องให�เป�นกรณ�พ�เศษก�บเขไป โดยไม�ต�องค�ดว�ให�เขแล�วเรต�องให�ก�บ
ท�กคน จะให�ก.เฉพะก�บคนท��มร�องเร�ยนเป�นส�บ ๆ คร�,งไม�ยอมเล�ก ซ��งเป�นคนท��ผ�ดปรกต�ไม�เหม3อนคนท��วไป 
คนผ�ดปกต� ก.ต�องด/แลแบบไม�ปกต� เม3�อไม�เข�ใจในจ�ดน�, ยอดขยของ Honda จ�งตกไปท��วโลกเพระข�วน�,

น��ค3อศ�ลปะในกรบร�หร ซ��งจร�ง ๆ เม3�อมองล�กเข�ไปก.เป�นเร3�องพฤต�กรรมมวลรวม ก�บพฤต�กรรมป�จเจก 
อย�งกรณ�ท��ม�คนทส�บ�นเป�นส�ด� ก.เป�นพฤต�กรรมป�จเจกเช�นก�น

คนส�วนใหญ�ท��เจอคนท��ม�พฤต�กรรมป�จเจก แต�ก.ไม�กล�จ�ดกรอะไรเป�นพ�เศษให� เพระเขกล�วคนอ3�น
จะเออย�ง จ�งต�องเข�ใจเทคน�คท��จะท�ให�คนอ3�นไม�เออย�ง เม3�อเจอพฤต�กรรมป�จเจกก.ต�องด/แลเป�นพ�เศษ 
ค�ยก�บเขด� ๆ ถมไถ�ถ�งป�ญห แล�วก.ให�เขเป�นกรณ�พ�เศษไป แต�ต�องไม�ให�คนอ3�น ๆ ร/�

เร3�องแบบน�,เรต�องเข�ใจจ�ตว�ทยของมน�ษย9 เรต�องเข�ใจจ�ตใจของคนให�มกข�,น ส�วนเร3�องค�ดบวก 
เป�นเร3�องของกรก�หนดจ�ต ไม�ค�อยเก��ยวก�บจ�ตว�ทยส�กเท�ไร เป�นกรเข�ใจในพล�งจ�ตใต�ส�น�ก ส�วนเร3�องท��
ยกต�วอย�งไปต�องเข�ใจเร3�องจ�ตว�ทยของมน�ษย9

บร�ษ�ทรถเช�แห�งหน��ง ผ/�บร�หรคนหน��งเวลจะให�รคก�บล/กค� จะให�รคท�กคนเท�ก�นหมด ไม�เท�
ก�นไม�ได� ท�ไมถ�งเป�นเช�นน�, ? น�ส�ตแสดงควมค�ดเห.น ด�งน�,

 ร�กควมย�ต�ธรรม
 ไม�ให�เก�ดค�ครห
 ไม�ให�เก�ดควมล�เอ�ยง

 กล�วท�ไปแล�วม�คนเอไปเป�นแบบ
 ม�มตรฐน
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ควมค�ดเห.นเหล�น�, เรก.ต�องหค�ตอบต�อ สมม�ต�เป�นเพระเขร�กควมย�ต�ธรรม ก.ให�เรเจะล�กลง
ไปอ�กว� ท�ไมเขจ�งเป�นคนท��ร�กควมย�ต�ธรรม ? น�ส�ตแสดงควมค�ดเห.น ด�งน�,

 ได�ร�บพฤต�กรรมจกพ�อแม�
 เคยถ/กเอเปร�ยบจกผ/�อ3�น

ส�หร�บค�ตอบของ ดร.บ�ญเก�ยรต� ค3อ คนน�,ตอนเด.ก ๆ ต�องเคยถ/กเอเปร�ยบมก�อน ร/�ส�กว�กรถ/กเอ
เปร�ยบ ควมไม�เสมอภค เป�นส��งท��ไม�ด� ท�กอย�งจ�งต�องเสมอภค กรท�ให�ผ/�บร�หรคนน�,เข�ใจ ดร.บ�ญ
เก�ยรต� ได�ต�,งค�ถมให�เขค�ดว� โรงแรมท��เรไปพ�กก�น เคยค�ดไหมว�คนท��มพ�กโรงแรมได�รคท��ไม�เท�ก�น  
ซ��งเขก.เช3�อว�แต�ละคนได�รคท��ไม�เท�ก�น ท�นจ�งถมต�อว� แล�วท�ไมเรต�องให�ล/กค�เช�รถในรค
เด�ยวก�นหมด เป�นกรแนะน�ว� จร�ง ๆ ไม�ต�องใช�รคเด�ยวก�นก.ได� แต�ในจ�ตเขก.ย�ต�ธรรมด�ถ�เป�นรค
เด�ยวก�น แต�พอต�,งค�ถมว�โรงแรมต�ง ๆ ท��ไปพ�กมก.รคแต�ละคนก.ไม�เท�ก�นท�ไมเขร�บได� เป�นกรปลด
ล}อกจ�ตของเข แต�เขก.ย�งกล�วต�อไปอ�กว� แล�วถ�คนอ3�นร/�ว�รคไม�เท�ก�นจะท�อย�งไร พอกล�วก.จะไม�กล�
ค�ด ถ�เก�ดเหต�กรอย�งน�, ท��ง�ยท��ส�ดก.ลดรคให�เขเลย หร3อจะให�เขใช�รถเพ��มอ�ก 1 ว�นฟร� หร3อในกรเช�
รถคร�,งต�อไปให�เขเช�ใช�ฟร�ก.ได� ฯลฯ กรณ�เหล�น�,เรต�องเตร�ยมต�วไว�เลย

ส�หร�บในกรณ�ท��ม�ล/กค�มต�อรองแล�วเรให�ไม�ได�จร�ง ๆ เรก.อจใช�ของแถม บงคร�,งล/กค�เหล�น�,ได�
ของไปช�,นหน��งก.พอใจแล�ว กรด/แลล/กค�เหล�น�,เป�นเร3�องท��เร�ยกว� Claim Management 

กรท��เอเร3�องโรงแรมมโยงก�บกรเช�รถ เร�ยกกว�กรค�ดเช3�อมโยง (Lateral Thinking) ค3อกรเอ
หล�กค�ดของเร3�องหน��งมโยงใช�ก�บอ�กเร3�องหน��ง ซ��งต�องเก�ดจกกรฝ!กฝน

กรณ�ท��เก��ยวก�บ Claim ส�นค�น�, ประมณ 40 ปCท��แล�ว ม�แชมพ/ผงย��ห�อหน��งขยด�มก เป�นส�นค�ของ
เคร3อสหพ�ฒน9 มว�นหน��งก.ม�ผ/�หญ�งคนหน��งแจ�งน�กข�วว� เธอห�วล�นเพระแชมพ/ย��ห�อน�, เรท�กรพ�ส/จน9
อย�งไรก.ไม�ใช�เพระแชมพ/ ในตอนน�,นค�ดว�ถ�เรเอข�อม/ลไปส/�ก�บผ/�หญ�งคนน�,น ก.จะท�ให�ข�วน�,กระจยไป
ก�นใหญ� ล/กค�คนอ3�น ๆ ท��ร/�ข�วน�,ก.จะเล�กใช�แชมพ/ของเร เพระในท�องตลดม�แชมพ/ให�เล3อกใช�อ�กหลย
ย��ห�อ ไม�จ�เป�นจะต�องมเส��ยงใช�แชมพ/ท��เป�นข�ว ซ��งก.เป�นพฤต�กรรมของคนท��วไป ถ�งจะไม�ได�เช3�อข�วก.ตม 
แต�ขอปลอดภ�ยไว�ก�อน อย�ไปใช�ด�กว�

ตอนน�,นเรจ�งเอเง�นจ�นวนหน��ง ไปให�ผ/�หญ�งคนน�,น เพ3�อขอให�หย�ดพ/ด แต�เน3�องจกคนท��เอเง�นไป
ให� ไม�เข�ใจในเร3�องจ�ตว�ทย ว�จะให�เขหย�ดพ/ดต�องไปแบบด� ๆ แต�กล�บไปพ/ดส��งสอน ไปด�เธออ�ก ตอนน�,น
เธอก.ร�บเง�นไป แต�ว�นร��งข�,นก.ไปให�ข�วก�บน�กข�วอ�ก ท�ให�แชมพ/ย��ห�อน�,ต�องหย�ดขยไปในท��ส�ด คนท��ท�กร
ค�จ�งต�องจ�บประเด.นของเร3�องน�,ให�ได�

อย�งตอนเคร3�องบ�นของ One 2 go ตก ถ�งจะออกมประชส�มพ�นธ9ว�ต�อไปน�,เคร3�องบ�นเขจะไม�ตก
แล�ว ถมว�จะม�ใครอยกข�,นไหมเคร3�องบ�นท��เพ��งตกหร3อไม� ถ�เล3อกได�ก.จะไม�ไป เม3�อม�เคร3�องบ�นล�ไหนตก
ก.ตม อ�ตรกรใช�เคร3�องบ�นก.จะลดลงท�นท� น��ค3อพฤต�กรรมของคน

กรด/แลกร Claim เช�นน�,ม�อ�กหลยเร3�อง อย�งยลดไข�บรรเทปวดย��ห�อ Tylenol ซ��งเป�นยแก�ปวดท��
ด�งท��ส�ดในอเมร�ก คร�,งหน��งม�คนประกศว�ได�ใส�ยพ�ษในยแก�ปวดย��ห�อน�, พอม�ข�วน�,ออกไปทงบร�ษ�ท 
Tylenol ได�เก.บยท�,งหมดกล�บ แล�วท�ลยยท�,งท�,งหมด ถ�งจะเส�ยหยไปมหศล แต�ก.เป�นว�ธ�จ�ดกรท��ถ/ก
ต�อง หล�งจกน�,นปCหน��งจ�งจะท�กร Relaunch ออกมจ�หน�ยใหม�

อย�งกรณ�ท��จ�นม�ป�ญหเร3�องสรเมลม�น เขก.จ�ดกรได�ด� ท�,ง ๆ ท��เก�ดข�,นในช�วงโอล�มป�ค แต�เร3�องก.
ย�งเง�ยบได� เป�น Crisis Management

ส�วนอ�กกรณ� เป�นกรณ�ท��ด/แลไม�เป�น ค3อกรณ�ของรถยนต9 Ford ก�บยง Bridgestone คร�,งหน��งม�รถ 4 
Wheels ของ Ford ท��ใส�ยง Bridgestone พอเก�ดอ�บ�ต�เหต�ยงแตกแล�วรถคว��ไปหลยค�น จนร�ฐบลของ
อเมร�กส��งให�ร�บผ�ดชอบ ท�,ง Ford และ Bridgestone ก.ทะเละก�น ไม�ยอมร�บผ�ดชอบท�,งค/� โดยโยนควมผ�ด
ให�ก�นและก�น จนกลยเป�นข�วใหญ� จร�ง ๆ  ท�,ง Ford และ Bridgestone ควรจะจ�บม3อก�นแล�วป�ดข�ว แต�กล�บ
ไม�เข�ใจในเร3�อง Crisis Management ไม�เข�ใจในพฤต�กรรมต�ง ๆ ไม�เข�ใจว�คนเรไม�ต�องกรข�อเท.จจร�ง 
ใครด�ใครก�อนคนท��วไปก.จะฟ�งคนน�,น
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น�กกรเม3องท��ร/�ในจ�ดน�, ม�อะไรจ�งด�เขก�อน เขจะได�เปร�ยบท�นท� แม�แต�กรตลดใครด�คนอ3�นก�อน
ได�ก.จะเป�นผ/�ได�เปร�ยบท�นท� จะเป�นเร3�องจร�งหร3อไม�น�,นเป�นอ�กเร3�องหน��ง

กรท�ธ�รก�จจ�งเป�นเร3�องท��ละเอ�ยดอ�อน บงคนค�ดว�ท�ธ�รก�จเป�นเร3�องง�ย ๆ แต�บงท�จะพ�งหร3อไม�พ�ง
ก.อย/�ก�บเร3�องเล.ก ๆ เหล�น�,

อย�งเร3�องแชมพ/ เม3�อด/แล Crisis ไม�เก�ง ส�นค�ก.ต�องเล�กขย หล�งจกน�,นส�นค�ของเคร3อสหพ�ฒน9
หลย ๆ ย��ห�อก.ถ/กเคลมในล�กษณะน�,มกข�,น อย�งรยหน��งมเคลมว�ใช�เคร3�องส�องของเรแล�วหน�เละ พอ 
ดร.บ�ญเก�ยรต� ร/�ก.ร�บส�งคนไปถ�งบ�นเขเลย ตอนน�,นเขย�งไม�ได�ไปแจ�งน�กข�ว เรก.ไปพ/ดค�ยก�บเขด� ๆ 
ขณะเด�ยวก�นเรก.ร�บว��งไปหส3�อท��เรร/�จ�ก ขอให�เขช�วยสก�ดข�วน�, แต�ท��ส�ค�ญเรต�องไปต�ดต�อให�ถ/กคน เช�น  
เจ�ของหน�งส3อพ�มพ9 หร3อบรรณธ�กร จกประสบกรณ9ในเร3�องแชมพ/ท�ให�เรเข�ใจและร/�ว�ม�คนจ�นวนมก
ท��หก�นโดยใช�ว�ธ�น�, แต�เรก.ต�องร/�ว�ธ�จ�ดกรท��ถ/กต�อง ท��จะท�ให�เร3�องเง�ยบไปได�

มม�ก.เคยถ/กร�องเร�ยนว�ม�จ�,งจกอย/�ในซอง เขต�,งใจจะเอเง�น ซ��งประสบกรณ9เหล�น�,ท�ให�เรร/�ว�ม�
คนเป�นจ�นวนมกท��หก�นแบบน�, เรก.ต�องจ�ดกร แต�ไม�ใช�จ�ดกรไปไล�ท�ร�ยเข เรจ�ดกรโดยท�ให�เร3�อง
เง�ยบได�โดยว�ธ�กรท��ละม�นละม�อม

ในธ�รก�จจะม�เร3�องแบบน�,เยอะมก คนท��ไม�เข�ใจจ�ตว�ทยมวลชนไปฟbองคนพวกน�,เสร.จเลย ถ�งจะฟbอง
จนชนะว�เขต�องกรจะข/�กรรโฉกทร�พย9เร แต�พอฟbองเสร.จส�นค�ของเรเจ}งไปแล�ว ไม�ม�ใครจะมรอฟ�ง
หรอกว�เร3�องน�,จร�งหร3อไม�จร�ง

ย��งถ�เป�นส�นค�ประเภท Skin Care ถ�ม�ป�ญหข�,นมจะขยไม�ออกเลย ย��งถ�ลดรคย��งขยไม�ออก
ไปก�นใหญ� เพระผ/�หญ�งจะค�ดว�ทแล�วไม�ร/�จะเป�นอย�งไร ของถ/กคงจะไม�ด� พอไม�ม��นใจก.จะไม�ซ3,อ ซ��งก.เป�น
พฤต�กรรมท��เป�นปรกต�ของมน�ษย9 ด�งน�,นส�นค�ประเภท Skin Care ท�,งหลยจ�งต�องต�,งรคให�ส/ง เพระคนจะ
ค�ดว�ของถ/กไม�ด� ของด�ต�องแพง

จ�ตว�ทยมวลชนจ�งม�ควมส�ค�ญมก เรจ�งต�องร/�กระแสควมค�ดของคนกล��มใหญ� หร3อท��เร�ยกว� 
Mass Behavior ซ��งบงคนก.ไม�เข�ใจ บงคร�,งเรค�ดเองโดยไม�ได�พ�จรณพฤต�กรรมมวลรวม ซ��งควมร/�ส�ก
ของต�วเรเองบงคร�,งก.อจจะไม�ตรงก�บพฤต�กรรมของคนส�วนใหญ� แต�บงคร�,งก.อจจะตรง เรจ�งต�องเข�ใจ
พฤต�กรรมวลรวม ต�องร/�ว�คนส�วนใหญ�ค�ดอย�งไร

อย�งเวลเรจะข�,นรคส�นค� สมม�ต�ส�นค�ขยอย/� 10 บท จะข�,นเป�น 12 บท เรก.ต�องมพ�จรณ
ว�ล/กค�ของเรจะแบ�งออกได�เป�นก��กล��ม เรสมรถค�ดโดยใช� Conceptual Thinking โดยไม�ต�องไปห
ข�อม/ล เรสมรถค�ดได�ในท�นท�เลย ซ��งหล�ก ๆ จะแบ�งล/กค�ได�เป�น 4 กล��ม ค3อ

1. ล/กค�ท��ซ3,อไปโดยไม�ร/�ว�รคข�,น
2. ล/กค�ท��ซ3,อไปโดยร/�ว�รคข�,นแต�ก.ซ3,อ
3. ล/กค�ท��ร/�ว�รคข�,นแล�วก.ไม�ยอมซ3,อแต�กล�บมซ3,อท�หล�ง
4. ล/กค�ท�� ร/�ว�รคข�,น และก.ไม�ยอมซ3,ออ�กเลย

น��ค3อพฤต�กรรมมวลรวม ท��เก��ยวก�บกรซ3,อของข�,นรค หลย ๆ คนอจจะอย/�ในกล��มแรก หลย ๆ คน
อจจะอย/�ในกล��มสอง บงคนส�นค�ต�วน�,อจจะอย/�ในกล��มแรก แต�ส�นค�อ�กต�วจะอย/�ในกล��มสอง ซ��งข�,นอย/�ก�บ
ว�ส�นค�ม�รคเท�ไร น��ค3อกรเข�ใจพฤต�กรรมมวลรวมของคน

แล�วค�ถมท��อยกจะถมก.ค3อว�กล��มไหนใหญ�กล��มไหนเล.ก ถ�ตมหล�กว�ชกรต�องเป�นไงคร�บต�อง
ไปว�จ�ย แต�ถ�ตมหล�กของบ�ญเก�ยรต�ไม�ต�องว�จ�ยเดเอเลย กล��มไหนใหญ�กล��มไหนเล.ก

ส�หร�บกรข�,นรคจก 10 บท เป�น 12 บทน�, คนส�วนใหญ�น�จะม�พฤต�กรรมแบบล/กค�กล��มท�� 2 
เพระรคท��ข�,นน�,เป�นกรกระโดดข�มก�แพง 10 บทเป�นต�วเลขกลม ๆ พอข�,นอ�ก 2 บท จ�งเห.นควม
เปล��ยนแปลงได�อย�งช�ดเจน
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แต�ถ�เรข�,นรคจก 8 บท เป�น 9 บท คนส�วนใหญ�จะม�พฤต�กรรมแบบล/กค�กล��ท�� 1 ส�วนกล��มท��คน
ส�วนใหญ�เป�นก�นน�อยท��ส�ด ค3อล/กค�กล��มท�� 4 ท��จะไม�ยอมซ3,อส�นค�มใช�อ�กต�อไป กล��มน�,ม�พฤต�กรรมป�จเจก

แต�ถ�บงคนไม�ได�ค�ดแบบน�,ไว�ก�อน จะข�,นรคก.กล�วล/กค�จะด� ท�,ง ๆ ท��บงอย�งต�องข�,นรค ขย
มแล�วย��ส�บปC ไม�ข�,นรคก.คงไม�ได� แต�กล�วค3อกรค�ดลบ คนท��เอควมกล�วเป�นท��ต�,ง ก.จะไม�กล�ข�,นรค ซ��ง
สวนทงก�บกรท�ธ�รก�จ ท��ท�กบร�ษ�ทต�องค�ดท��จะม�ก�ไรเพ��มข�,น

ในกรข�,นรคส�นค�น�, เรต�องข�,นรคโดยท��ยอดขยไม�ตกด�วย เรสมรถค�ดโดยใช� Zero base 
Thinking หร3อเป�นกรค�ดจกฐนศ/นย9 เป�นกรต�,งค�ถมแล�วหค�ตอบว� จะท�ย�งไงให�ยอดขยไม�ตก

ส��งแรกเรต�องพ�จรณว�ข�,นรคเท�ไรคนส�วนใหญ�จ�งจะม�พฤต�กรรมเหม3อนล/กค�กล��มท�� 1 หร3อกล��ม
ท�� 2 เรอจทดสอบสมม�ต�ฐนของเรก.ได� โดยข�,นรคส�นค�ของเรจก 10 บท เป�น 11 บท ข�,นรคใน
ร�นส�ก 2 ร�นเป�นกรทดสอบ และหกพบว�รคท��เรข�,นท�ให�ล/กค�ม�พฤต�กรรมเหม3อนล/กค�กล��มท�� 1 ก�บ 
2 รวมก�นได� 95% เรก.สบยใจได�เลย เพระยอดท��หยไปม�เพ�ยงแค� 5% ค�นวณรวมท�,งหมดแล�วก.เท�ก�บ
ยอดขยโตข�,น

แต�ถ�เรจะปbองก�นไม�ให�ตกเลย ว�ธ�ง�ย ๆ ก.เพ�ยงเตร�ยมของแถมไว� ถ�ล/กค�เร��มโวย ก.ให�ของแถม 
คนส�วนใหญ�เคยซ3,อ 10 บท แล�วข�,นเป�น 11 บท อจจะไม�อยกซ3,อ แต�พอซ3,อไปแล�วม�ของแถม 11 บทก.
ร�บได�

●ม�ความค�ดท�3ว2าถ?าราคาท�3ข�5นไปค�ณภาพจะด�ข�5นใช2หรAอไม2 ?
จร�ง ๆ เด�`ยวน�,ของค�ณภพใกล�เค�ยงก�นมก ค/�แข�งค�ณภพก.ใกล�เค�ยงก�บเร ฉะน�,นจะข�,นรคตมใจ

ชอบก.ไม�ได� เพระค/�แข�งด/เรอย/� เพระไม�ม�ใครท��ด�โดดเด�น แม�แต�ในวงกรรถยนต9 เด�`ยวน�,รถเบนซ9ค�นหน��ง 
จกสองล�น เรจะข�,นไปเป�นส�บล�น ถ�งค�ณภพด�ก.จร�ง ล/กค�ก.ไม�ซ3,ออย/�ด� เบนซ9จ�งจ�เป�นต�องท�รถออกม
ม�รคต�,งแต�ค�นละส�บกว�ล�นจนถ�งค�นละสองสมล�น เพระจะครอบคล�มกล��มคนได�มกข�,น

ในกรข�,นรคน�,ย�งม�อ�กส/ตรหน��ง ซ��งก.เท�ก�บข�,นรคเหม3อนก�น ค3อไม�เปล��ยนแปลงรคส�นค� แต�จะ
บรรจ�ส�นค�ในปร�มณท��ลดลงแทน เช�น เคยบรรจ�ท�� 800 กร�บ ก.ลดลงเหล3อ 700 กร�ม โดยจ�หน�ยในรค
เด�ม กลย�ทธ9น�,ท�ให�เรข�,นรคได� ท�ให�เรม�ก�ไรอย/� เป�นกรปร�บโดยท��ล/กค�ไม�เก�ดแรงต�อต�น

อย�งในกรณ�ท��มม�ข�,รคจก 5 เป�น 6 บท ม�เส�ยงโวยก�นมกก.เพระ
 ประกรแรก มม�เป�นส��งท��ท�กคนร/�จ�ก
 ประกรท��สอง มม�น�,กรมกรค�ภยในควบค�มอย/� 
 ประกรท��สม บรรยกศในตอนน�,นเป�นบรรยกศท��ผ/�บร�โภคจ�องอย/�ว�ส�นค�ต�วไหนข�,นรค

● ได?ย�นมาว2า มาม2าเป=นต�วว�ดเศรษฐก�จใช2หรAอไม2 ?
ดร.บ�ญเก�ยรต� ได�เคยพ/ดค�ว� Mama Index ไว�เม3�อ 10 ปCท��แล�ว ตอนท��ให�ส�มภษณ9ก�บค�ณสรย�ทธ9 

เพระตอนว�กฤต� มม� ขยด�มก ค�ณสรย�ทธ9จ�งใช�ค�น�,มต�,งแต�บ�ดน�,น ส�วนเหต�ท��ท�ให�มม�ขยด�ในเวล
เศรษฐก�จตกต�� ก.เพระตอนน�,นคนหย�ดไปทนข�วนอกบ�น เพระแม�แต�ส��งมม�ทนตมร�นก.รค 15 - 
20 บทแล�ว แต�ถ�ท�ทนเองท��บ�นตอนน�,นก. 5 บทเอง

เวลเศรษฐก�จเร��มไม�ด� คนก.จะเร��มมองหว�ธ�กรประหย�ด ฉะน�,นคนจ�งเปล��ยนพฤต�กรรมจกกรทน
ข�วนอกบ�น มทนข�วในบ�นมกข�,น จ�ดน�,ท�ให�ยอดขยส/งข�,น

ก.เหม3อนก�บเวลท��น,�ม�นแพง คนเปล��ยนพฤต�กรรมไม�ค�อยออกจกบ�น คนออกนอกบ�นก.น�อยลง ถ�
ร�ฐบลเข�ใจเร3�องจ�ตว�ทย ตอนท��น,�ม�นแพงต�องร�บโหมเร3�องกรประหย�ดน,�ม�น เร3�องกรลดภวะโลกร�อน
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● ส�นค?าท�3ม�ราคาส&งกว2า และม�ค�ณภาพส&งกว2า ล&กค?าจะเลAอกซA5อหรAอไม2 ?
เร3�องน�,ก.เป�นเร3�องทงจ�ตว�ทย สมม�ต�เขขยน,�ยล�งจนแพงกว�คนอ3�น แพงกว�น,�ยปกต� 5 เท� 

ค�ณสมบ�ต�เขอจจะเข�มข�นกว�แค� 3 เท� แต�เขบอกว�เขด�กว�ถ�ง 5 เท� คนไทยเรพอเห.นย��ห�อฝร��งก.เร��ม
เช3�อถ3อ น��เป�นเร3�องกรตลดท��ใช�จ�ตว�ทยท�,งน�,น ซ��งเขเก�งมก เม3องไทยเป�นเม3องพ�ทธไม�ม�ส ส�วนฝร��งม�ส
มตลอดแต�เรก.เช3�อเขตลอด ฝร��งเขท�กรค�เก�งกว�

ด/อย�งสหร�ฐอเมร�กเขก.ม�ป�ญหเร3�องเศรษฐก�จมนนแล�ว แต�เขสร�งภพเก�ง เขท�จนประเทศ
เขไม�ต�องม�ทองส�รองเพ3�อท��เขจะพ�มพ9แบงค9 แต�เม3องไทยต�องม�ทองส�รอง หลย ๆ ประเทศต�องม�ทอง
ส�รองถ�งจะพ�มพ9แบงค9ได� เง�นดอลลร9ม� Image ท��ส/งมก ไม�ต�องม�ทองส�รองจะพ�มพ9แบงค9ก.พ�มพ9เลย แล�ว
ก.พ�มพ9ออกมเร3�อย ๆ พ3,นฐนเขจ�งไม�ด� แต�เขสร�งภพท�ให�เง�นเขแข.งตลอด พอพ3,นฐนไม�ด�พอถ�งจ�ด
หน��งก.ล�ม อย�งท��เรเห.นก�นท�กว�นน�, และจะเป�นอย�งน�,ไปอ�กนนเพระพ3,นฐนไม�ได�สร�งง�ย ๆ สร�งภพ
สร�งได�เร.วกว�

● ทFาไมบางคนมองส�นค?าท�3 Brand เช2นส�นค?าประเภทกระเปYา เราจะร&?ได?อย2างไร ว2าค�ณภาพ
แตกต2างก�นแค2ไหน ?
เป�นเร3�องของค�น�ยม ถ�สร�งภพเก�งอย�ง Louis Vuitton ท��เป�นกระเป�พลสต�ก ไม�ใช�หน�งอย�งท��

หลย ๆ คนเข�ใจ แล�วต�นท�นของพลสต�กจะส�กเท�ไร อจจะไม�ถ�งพ�นบท ต�นท�นเขหน��งพ�น ขยในรค
ส��หม3�น ค/ณก��เท� ส�วนคนไทยไม�กล�ท� เพระกรเอเปร�ยบ คนไทยท�ไม�ได� ซ��งจร�งแล�วเป�นกรสร�งภพ
ทงกรตลด

ส��งน�,เก�ดข�,นได�จก Sixth Sense และงนว�จ�ย ถ�ม�กรว�จ�ยแล�วข�,นรคย��งขยด� ย��งข�,นก.ย��งขยด� คน
ไทยหลอกง�ย ๆ ไม�ได� ต�องม�กรสร�งภพ Design ต�องสวย เวลโฆษณก.เอผ/�หญ�งสวย ๆ บ�คล�กด� ๆ ม
ถ3อกระเป� คนไทยน�ยมฝร��ง ส�นค�ของคนไทยย�งต�องต�,งช3�อฝร��ง เพระถ�ต�,งช3�อไทย คนไทยไม�ซ3,อ จ�งต�องต�,ง
ช3�อเป�นฝร��ง

ท��บร�ษ�ท ก.ม�ช�ดช�,นในย��ห�อ “ก�ลสตร�” ผ/�บร�หรของก�ลสตร�เวลยอดขยไม�ข�,น ก.โทษว�ช3�อแบรนด9เป�น
ไทย ดร.บ�ญเก�ยรต� ต�องหว�ธ�โน�มน�วให�เขเช3�อว�ก�ลสตร�ถ�งเป�นช3�อไทย แต�ก.ม�จ�ดเด�นของกรเป�นช3�อไทย 
แต�คนท��ว ๆ ไปเช3�อว�ช3�อไทยท�ให�ยอดขยไม�ด� ค�ดลบก�บช3�อไทย แต�ถ�เช3�อว�ช3�อไทยขยด�ก.จะม�ควมค�ด
ต�ง ๆ ท��จะท�ให�ช3�อไทยขยด� ตอนน�,ท��ท�อย/�ค3อท�ให�ช3�อไทยขยด� ต�องแข�งข�นก�บย��ห�อฝร��งได�ด�วย ค�ด
อย�งน�,ค3อค�ดบวก

● เรA3องน5Fาม�นเราจะสร?างให?คนม�พฤต�กรรมลดการใช?น5Fาม�นได?อย2างไร ?
ถ�จะช�วยโลก ช�วยประเทศไทย ตอนรคข�,นก.ต�องสร�ง ตอนรคลงก.ต�องสร�ง แต�ตอนลงเรต�อง

สร�งมกกว� เพระตอนข�,นท�กคนจะชลอกรใช�เพระน,�ม�นแพง แต�แนวโน�มพฤต�กรรมมน�ษย9พอเร��มม�รค
ถ/ก ก.จะเร��มค�ดว�จะไปเท��ยวไหน แต�ถ�เรสร�งว�กรใช�น,�ม�นท�ให�โลกร�อน ส�,นเปล3องท�ให�ประเทศไทย
เส�ยด�ลกรค� แต�ร�ฐบลไทยไม�เข�ใจในเร3�องจ�ตว�ทยว�ต�องพ/ดบ�อย ๆ จ�งจะท�ให�คนไทยใช�น,�ม�นน�อยลง

ส�หร�บ ดร.บ�ญเก�ยรต� เองจะข�บรถช� เพระกรข�บเร.วเป�นกรส�,นเปล3องน,�ม�น ขนดท�นข�บรถ
สปอร9ต รถแท.กซ��ก.ย�งแซงเป�นประจ� เด�`ยวน�,ก.ม�รถประหย�ดน,�ม�นออกม และต�อไปก.จะม�รถท��ใช�พล�งงน
ไฟฟbจกแบตเตอร��ซ��งจะไม�ม�ก}ซคร9บอนไดออกไซด9ออกมท�ให�โลกร�อนอ�กต�อไป

อย�งกรป��นไฟฟbก.ปล�อยก}ซคร9บอนไดออกไซด9ออกมเหม3อนก�น แต�คงจะน�อยกว�ท��มจกกร
เผไหม�ของเคร3�องยนต9
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ดร.บ�ญเก�ยรต� ได�เล�ถ�งบ�ดของท�นค3อ ดร.เท�ยม โชคว�ฒน ว�ตอน ดร.เท�ยม ย�งเด.ก ๆ ท�นก.ข��
จ�กรยนส�งนม ส�งข�วสร ไปเป�นก�ล� ซ��งท�นก.ภ/ม�ใจมก ท�นแข.งแรงมก เวลแบกข�วก.แบกได�ถ�งสอง
กระสอบ จ�งได�เง�นเด3อนจกค�ณป/Dมก ได�มกกว�พ��น�องคนอ3�น ๆ เพระค�ณพ�อแบกได�มกกว�คนอ3�น และท��
ส�ค�ญค3อท�นก.เป�นคนค�ดบวกต�,งแต�ย�งเด.ก เป�นคนท��ม�ควมกต�ญญ/มก คนค�ดบวกก.จะค�ดอย�งเด�ยวว�เร
ต�องด�ข�,น ๆ

สม�ยก�อน ดร.บ�ญเก�ยรต� ก.ไม�ร/�ว� ดร.เท�ยม ค�ดบวก หล�ง ๆ เพ��งมร/�ว�ท�นค�ดบวก เพระสม�ยก�อนไม�
ได�แยกแยะว�ค�ดบวกเป�นอย�งไร แต�พอเข�ใจเร3�องค�ดบวกจ�งได�แยกแยะและพบว� ดร.เท�ยม ยอดค�ดบวก
เลย

ค�ดบวกแปลว�อะไร อย�งเวลใครมท�ร�ยจ�ตใจ ดร.เท�ยม จะไม�เคยด�เขเลย ฉะน�,นเวลใครมท�
อะไรให�เรไม�ถ/กใจ อย�ไปว�เข เรล�บกอย�งไรเรเล�ได� แต�อย�ไปด� อย�ด�ให�ล/กฟ�ง ต�องให�ล/ก
พ�จรณเอเอง

บงคนท�งนมมกจนฐนะด� อยกให�ล/กเป�นคนท��ขย�นท�งน ร/�จ�กคนค�ของเง�นก.ไปบอกล/กว� 
พ�อแม�ท�งนเหน3�อยยกมกกว�จะม�เง�นมให�ล/กได�ใช�สบยแบบน�, เหน3�อยยกจนเล3อดตแทบกระเด.น พอ
ล/กได�ย�นว�เหน3�อยยกจนเล3อดตแทบกระเด.น ก.ขอไม�รวยด�กว� เพระจ�ตใต�ส�น�กเขจะร�บไปแล�วว�กร
รวยน�, เล3อดตแทบกระเด.น จ�ตใต�ส�น�กไม�ร/�ผ�ดร/�ถ/กเขฟ�งพ�อแม�บอกอย�งน�, จ�ตใต�ส�น�กก.มเปล��ยน
พฤต�กรรมกลยเป�นคนไม�อยกรวย เห.นเง�นเห.นทองไม�อยกได�

ดร.บ�ญเก�ยรต� เคยถมน�กศ�กษท��มหว�ทยล�ยศร�ปท�มว� ม�คนไหนท��ไม�อยกรวยบ�ง ซ��งก.ม�สองคน
ยกม3อไม�อยกรวย ท��ไม�อยกรวยเพระม�นย��ง ท�นก.ต�,งสมม�ต�ฐนว�คนเหล�น�, ตอนเด.ก ๆ ต�องม�อะไรลบ ๆ 
เก��ยวก�บควมรวย พ�อแม�อจจะบอกว�รวยแล�วล�บกอย�งไร หร3อพ�อแม�อจจะโดนคนรวยโกง แล�วเล�ให�
ล/กฟ�งว�คนน�,ม�นเลว จ�ตใต�ส�น�กของล/กตอนท��ย�งเด.กก.ร�บไปท�,งหมด พอโตข�,นก.กลยเป�นคนไม�อยกรวย 
เหล�น�,ค3อพฤต�กรรม ท��เก�ดจกจ�ตใต�ส�น�กท�ให�เป�นตมน�,

เรคงเคยได�ย�นว�คนม��งส�เร.จ ก�บคนม��งไม�ส�เร.จ คนส�วนใหญ�โดยจ�ตส�น�ก จะม��งส�เร.จ แต�ม�คนม��ง
ไม�ส�เร.จหร3อม��งล�มเหลว ก.เป�นพฤต�กรรมท��มจกจ�ตใต�ส�น�ก ท��เรร�บเข�มจกส��งท��เรเห.นตอนเด.ก ๆ ส�วน
มกร�บเข�มตอนเด.ก ๆ ท�,งน�,นเลย อกรแปลก ๆ เก��ยวก�บตอนเด.กท�,งน�,น โดนเอเปร�ยบ พ�อแม�โดนเอ
เปร�ยบ เล�ให�ล/กฟ�ง ล/กเลยร/�ส�กว�ส�เร.จม�นไม�ด� เด.กท��ม�อย� 6-12 ขวบ ถ�เก�ดพ�อแม�ท�อะไรไม�ถ/ก พ/ดอะไร
ไม�ด�ก�บเข เขก.จะเก.บไปจนว�นตย

อ�กปรกฎกรณ9หน��ง ดร.บ�ญเก�ยรต� เช3�อว�ล/กของหมอท�,งหลย จ�นวนท��ไม�อยกเป�นหมอจะมกกว�
ท��อยกจะเป�นหมอ เพระร/�ส�กว�อช�พหมอล�บก ท�,งว�นท�,งค3นเด�`ยวก.ม�คนโทรม ด�ก ๆ ก.ย�งต�องออกไป
ร�กษคน อ�กประกรหน��งค3อในอด�ตอช�พหมอรยได�ด�ท��ส�ด แต�เด�`ยวน�,ม�อช�พอ3�น ๆ ท��รยได�ด�กว� อย�งเป�น
น�กร�อง หมอต�องไปผ�ศพซ��งเป�นเร3�องท��ไม�สน�ก แต�เป�นน�กร�องเท�ห9กว�เยอะ

ป�จจ�บ�นจ�งเร��มม�หมอท��เปล��ยนอช�พมเป�นน�กร�อง ดร.บ�ญเก�ยรต� ก.ร/�จ�กแพทย9หญ�งคนหน��งท��ต�องกร
จะมประกวดนงสวไทย เธอม�ควมใฝDฝ�นอยกเป�นหมอมก ซ��งเป�นควมต�,งใจต�,งแต�เด.ก ๆ ต�,งใจจะเป�น
หมอ พบเร�ยนจบก.ใฝDฝ�นว�ต�อไปน�, อยกเป�นนงสวไทย คนแบบน�,เป�นคนท��ม�ควมม��งม��น ต�,งม��น แล�วก.ต�,ง
เปbให�ต�วเองตลอดเวล

คนเรต�องต�,งเปbตลอดเวล อย�ต�,งเล.กเก�นไปอย�ง ตอนอย� 60 อยกม�บ�นส�กหล�งเล.ก ๆ ก.พอ ต�,ง
อย�งน�,ก.ได�จร�ง ๆ ตมน�,น

ตอนท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� สอนท��มหว�ทยล�ยศร�ปท�ม ก.ให�น�กศ�กษเข�ยนมว�ตอนอย� 50 อยกจะม�
อะไรบ�ง ก.ม�คนเข�ยนต�งก�นรวฟbก�บด�น บงคนบอกอยกได�เง�นเด3อน ๆ ละ 2 ล�น บงคนบอกอยกเป�น
เจ�ของโรงงนเล.ก ๆ ดร.บ�ญเก�ยรต� ต�องถมว�อยกม�โรงงนใหญ� ๆ ไม�ได�หร3อ กล�วอะไรท�ไมต�องโรงงน
เล.ก ๆ บงคนก.ต�องกรต�แหน�งเล.ก ๆ ร/�ไหมเพระอะไร ก.เพระควมกล�ว ค�ดลบ เป�นคนค�ดลบ อยกก.
อยก แต�ก.กล�วร�บผ�ดชอบส/ง กล�วจะท�ไม�ได�
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ค�ว�ไม�แน�ใจก.แสดงถ�งกรค�ดลบแล�ว คนท��ค�ดลบก.ค3อคนท��ไม�ม��นใจ กล�วน��น กล�วน�� ส�หร�บบงคน

แรงจ/งใจก.ค3อกรม�เง�นเยอะ ๆ บงคนได�ร�บกรปล/กฝ�งท��ด� อยกจะช�วยส�งคมก.เป�นแรงจ/งใจเหม3อนก�น อย/�ท��

พ�อแม�จะใส�ตรงไหนมกน�อย รวมถ�งประสบกรณ9ท��เขเห.นเป�นลบหร3อเป�นบวก สมม�ต�เขอย/�ในแวดวง เห.น

หมอคนน�,มร�กษแม�ต�วเอง หล�อเหล3อเก�น ใจด�เหล3อเก�น จ�งอยกจะเป�นหมอเพระหมอน�ร�ก ๆ ซ��งก.เป�นไป

ได� แต�ถ�หมอผ�ต�ดแม�ตยไปหยก ๆ ก.คงไม�อยกเป�นหมอ น��ค3อพฤต�กรรมท��เก�ดข�,นจกส3�อภยนอก

Zero base Thinking
ทFาไมคนญ�3ป�eนจ�งขย�นกว2าคนไทย ?  สเหต�หล�ก ๆ ของเร3�องน�,ค3อภ�ยธรรมชต� รองลงมค3อ

สงครม ท�ให�คนญ��ป�Dนถ/กปล/กฝ�งควมขย�นมโดยตลอด

คนเมAองหนาวก�บคนเมAองร?อนใครขย�นกว2าก�น ?  คนเม3องหนวจะขย�นกว� สเหต�มจกเพ3�อ

ควมอย/�รอด เม3องร�อนอย�งไทย ร�อนถอดเส3,อนอนสบย ๆ ได�ท�,งว�น ส�วนเม3องหนวถอดเส3,อนอนกลงแจ�ง

เด�`ยวแข.งตย คนเม3องหนวจะม�รอบฤด/ต�ง ๆ ท��แตกต�งก�นมกเขจ�งต�องเตร�ยมต�ววงแผน น�กวงแผน

ต�องมจกเม3องหนว คนไทยไม�ต�องวงแผนเลย คนไทยท��ไปเร�ยน MBA มจกเม3องนอก วงแผนไม�เป�น

เยอะแยะเลย เพระไม�เคยท��จะต�องวงแผน แต�เม3องหนวอย�งพวกเอสก�โม ต�องร�บไปย�งแมวน,�ม แล�วก.

ไปจ�บมตกตอนอกศร�อน ต�องต�ดฟcน ต�องวงแผนท�กอย�งเลย ต�องล�บม�ด ต�องท�อะไรสรพ�ดน�ก จ�งจะ

อย/�รอดได�ในหน�หนว คนไทยในน,�ม�ปลในนม�ข�ว อย�งไรก.เด.ดผ�กบ��งทนได� เด.ดผ�กกระเฉดทนได� ไม�

ต�องวงแผนอะไรล�วงหน�เลย

น��ค3อค�ตอบว�คนเม3องหนวท�ไมจ�งขย�นกว�คนเม3องร�อน วงแผนด�กว�คนเม3องร�อน เพระต�,งแต�

ด�กด�บรรพ9ต�องวงแผนมตลอด ท��ฝร��งม�ระบบกว�คนไทยก.เก�ดจกกรท��เขอย/�ในเม3องหนว แม�แต�ชว

อ�ตล� คนท��อย/�ทงเหน3อม�ห�มะตก ก�บเม3องทงใต�ท��อ��นท�,งปC น�ส�ยย�งไม�เหม3อนก�นเลย ทงใต�ไม�เป�นระบบ 

ทงเหน3อท�กคนเป�นระบบหมดเลย อย/�ในประเทศเด�ยวก�นย�งแตกต�งก�นก.เก�ดจกภ/ม�อกศท��ท�ให�คนไม�

เหม3อนก�น

คนไทยทFาไมคนใต?ถ�งพ&ดเร>วกว2าคนเหนAอ เพราะอะไร ?  ก.เพระเน3,อท��ของประเทศทงใต�ม�น

น�อย ม�นเล.ก ม�นแคบ คนเยอะ แข�งข�นเยอะ ไม�ได�แข�งข�นก�บประเทศไทยเพ�ยงอย�งเด�ยว ย�งแข�งข�นก�บชว

มลย/อ�กด�วย คนแข�งข�นก�นเยอะ ฉะน�,นท�กอย�งจ�งต�องเร.ว ค�พ/ดก.เร.วไปด�วย คนเรเวลท�อะไรต�อง

แข�งข�นก�นตลอดเวลเน��ยค�พ/ดก.จะเร.วไปด�วย อย�งทหรก.พ/ดเร.ว เพระต�องต�อส/� ต�องรวดเร.วตลอดเวล

นอกจกน�,คนใต�ย�งเป�นคนฝ�กใฝDเร3�องควมเจร�ญก�วหน�ของต�วเองมก ม�สเหต�จกกรเปร�ยบเท�ยบ

เพระใกล�ก�บส�งค9โปร มเลเซ�ย ปCน�ง โดยเฉพะส�งคโปร9ก�บมเลเซ�ย คนท��น��นม�รสน�ยมส/ง หร3อท��เร�ยกก�นว�

ไฮโซ พวกส�งคโปร9 ปCน�ง พวกคนจ�นท�,งน�,นไฮโซกว�คนไทยเยอะมกเลย ฉะน�,นควมไฮโซของเขจะเข�ม

ม�อ�ทธ�พลก�บคนในภคใต�ของไทย ท�ให�เก�ดควมทะเยอทะยนส/งกว�คนในภคอ3�น ๆ

คนกร�งเทพฯ ก.เป�นส�วนผสมจกคนหลย ๆ ภคมรวมก�น คนใต�จะม�กรแข�งข�นมกกว�คนกร�งเทพ 

คนอ�สนจะท�อะไรก.เก�งไปหมดท�กอย�ง เหต�เพระควมจน คนอ�สนจะท�ได�ต�,งแต�อหรญ��ป�Dน เล�นง�,วเป�น

ภษจ�น ฯลฯ คนอ�สนท�,งน�,นเพระคนเยอะแต�เง�นน�อย ต�องขย�น อดทน เหม3อนคนจ�นสม�ยก�อนท�กคนขย�น 

อ�นน�,เป�นเร3�องของเหต�และผล กรค�ดพ�จรณในส��งท��เรประสบ เรต�องต�,งค�ถมตอบต�วเอง ถมตอบต�วเอง

บ�อย ๆ เจออะไรก.จะม�ค�ตอบตลอดเวล
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● ส�3งแวดล?อมท�3 ไม2ด�ทFาให?เด>กม�ปEญหา แต2เด>กบางคนท�3อย&2ในส�3งแวดล?อมเด�ยวก�น แต2กล�บไม2ม�

พฤต�กรรมท�3เป=นปEญหา เขากล�บเป=นเด>กด� เป=นเพราะเหต�ใด ?

ท�กอย�งม�ข�อยกเว�น ส�วนมกเรพ/ดว�บงคน คนกล��มน�อย ซ��งเป�นพฤต�กรรมป�จเจก แต�ถ�คนส�วน

ใหญ� ก.จะเป�นพฤต�กรรมมวลรวม ก.เหม3อนก�บท��อธ�บยเร3�องล/กไม�หล�นไม�ไกลต�น ในหน�งส3อท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� 

เข�ยน จะม�บทหน��งท��เข�ยนถ�งเร3�องพฤต�กรรมล/กคนกลง ซ��ง ดร.บ�ญเก�ยรต� เป�นผ/�ส�งเกตเอง พฤต�กรรมล/ก

คนกลงน�,เก�ดข�,นก�บครอบคร�วท��ม�ล/กต�,งแต� 3 คนข�,นไป เหต�ท��ท�ให�เก�ดพฤต�กรรมน�,เพระล/กคนโตพ�อแม�ย�ง

ม3อใหม�ไม�เคยเล�,ยงล/ก เลยเอใจท��มส�ดฤทธ�� ด/แลอย�งเต.มท�� พอล/กคนท��สอง ก.จะด/แลเท�ท��จ�เป�นเพระม�

ช�นญในกรเล�,ยงล/กมแล�ว 1 คน ล/กคนท��สองน�,จะร/�ส�กไม�ค�อยได�ร�บกรเอใจใส�

พอม�ล/กคนท��สม ล/กคนโตท��เคยได�ร�บกรประคบประหงมมก�อน และย�งโตพอสมควรแล�ว ก.จะไม�ร/�

ส�กม�ปมด�อยแต�อย�งใด แต�ล/กคนท��สองซ��งได�ร�บกรประคบประหงมมน�อยกว�คนโตอย/�แล�ว ย�งเห.นว�ท�กคน

ท��มเทควมสนใจไปท��ล/กคนท��สม และส�วนใหญ�ตอนท��พ�อแม�ม�ล/กคนท��สมฐนะก.จะค�อนข�งด�ข�,นมกแล�ว 

จ�งสมรถท��มเทให�ก�บคนท��สมได�เต.มท�� ล/กคนท��สองจ�งเก�ดพฤต�กรรมท��เร�ยกว�ล/กคนกลงข�,น

น��ค3อสเหต�หล�ก ๆ ท��ท�ให�ล/กคนกลงร/�ส�กว�ถ/กทอดท�,ง แต�ก.ไม�ได�เก�ดก�บท�กครอบคร�ว ถ�พ�อแม�

เข�ใจร/�ว�ล/กคนกลงม�โอกสเป�นอย�งน�, กรเอใจใส�ล/กคนกลงอย�งเต.มท�� แต�ล/กคนกลงท��เป�นอย�งน�, 

ถ�ไม�เป�นมกเก�นไป ก.จะกลยเป�น Number One ของครอบคร�วก.ได� ซ��งส�วนมกจะเป�นคนท��เด�นท��ส�ดใน

ตระก/ล

ส�วนพฤต�กรรมของล/กคนส�ดท�อง จะเป�นคนท��ม� Creative ส/งมก เพระไม�เคยได�ร�บควมกดด�น 

นอกจกน�,พ�อแม�ย�งได�สะสมประสบกรณ9ควมร/� มแล�ว แล�วก.จะถ�ยทอดให�ล/กคนส�ดท�องได�มกท��ส�ด 

นอกจกน�,ควมร/�ส�กท��เขเป�นเด.กท��ส�ดในครอบคร�ว เขก.เล�นของเขไปเร3�อย พอเล�นบ�อย ๆ ก.เก�ดควมค�ด

สร�งสรรค9 ล/กคนเล.กม�ควมค�ดสร�งสรรค9มกท��ส�ด เพระข�,เล�น

ส�วนล/กคนโต บงคนก.จะเอแต�ใจต�วเอง พ�อแม�บอกให�ด/แลน�อง จ�งม�พฤต�กรรมท��จะคอยก� ก�บคนอ3�น

อย/�เร3�อย แต�ก.จะม�ควมร�บผ�ดชอบส/ง ส�หร�บล/กคนโตท��ม�พ�อแม�รวย ๆ จะไม�ค�อยใส�ใจ ท�ต�วตมสบย ไม�

สนใจอะไรท�,งน�,น

● คFาว2า ค�ดเปQด คAออะไร ?

ค�ดเป�ดก.ค3อ Open Mind ก.ค3อค�ดแบบใจกว�ง ๆ อย�ป�ดก�,น อย�ปฏ�เสธ เวลแนะน�ไปเป�ดใจร�บ คน

ท��เป�ดใจร�บอะไรได�ง�ย ม�แนวโน�มเป�นคนค�ดบวก คนท��ค�ดลบม�แนวโน�มว�จะค�ดป�ด

คนท��เป�ดใจร�บคนอ3�นได�เยอะน�, ม�แนวโน�วจะเป�นคนค�ดบวกได�โดยอ�ตโนม�ต� แต�ท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� ม

แนะน�ท�,งหมดน�, เป�นกรฝ!กค�ดบวก ซ��งต�องอศ�ยควมเข�ใจ ว�จ�ตใต�ส�น�กม�พล�งอย�งไร ค�ดบวกแล�วม�

พล�งอย�งไร ส�หร�บคนท��ค�ดเป�ดจะเป�นอะไรท��เสร�มให�เป�นคนค�ดบวกโดยธรรมชต�

ก.เหม3อนก�บคนท��ม��งม��นต�,งแต�เด.ก โดยธรรมชต�แล�วก.จะต�องเก�ดจกคนท��ม�จ�ตใจท��ค�ดบวกอย/�ในต�ว ถ�

บอกว�ฉ�นเป�นคนท��เร�ยนมน�อยครอบคร�วก.จน คงไม�ม�ทงหรอก แบบน�,ค�ดลบ ก.จะไม�เก�ดควมม��งม��น แต�คน

ท��ค�ดบวก ถ�งฉ�นจน ฉ�นไม�ม� อย�งไรก.ตมฉ�นก.จะเจร�ญ ค�ดบวกเช�นน�,สมองก.จะเร��มค�ดหว�ธ�กรต�ง ๆ น��ค3อ

กรค�ดบวกโดยธรรมชต�ต�,งแต�เด.ก ๆ ฉะน�,นจ�งอย/�ท��กรค�ดบวกค�ดลบมต�,งแต�เด.ก ส�หร�บคนท��ค�ดลบมก�อน

หกได�ฟ�งค�แนะน� แล�วก.ท�ควมเข�ใจ ก.เปล��ยนเป�นค�ดบวกได�
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กลย�ทธ9 และ ก�ศโลบย
กลย�ทธ9 เป�นอะไรท��ไม�ตรงไปตรงม ไม�ใช�เร3�อง 1 + 1= 2 ค�ว�กลย�ทธ9น�,ฟ�งไปแล�วเหม3อนศ�พท9ทง

ทหร ส�หร�บกลย�ทธ9ทงด�นบวก ก.เป�นเหม3อนก�ศโลบย พระพ�ทธเจ�ก.ทรงใช�ก�ศโลบยโดยตลอด
ดร.เท�ยม โชคว�ฒน เป�นคนท��ม�ก�ศโลบยตลอด ท�นจะม�ก�ศโลบยท��จะกระต��นท�ให�พน�กงนร/�ส�ก

เป�นเจ�ขององค9กร ท�นต�,งบร�ษ�ทเพ��มข�,น ก.เพ3�อจะให�พน�กงนมร�วมห��นด�วย บร�ษ�ทเก�ก.ขยห��นให�พน�กงน
บงส�วน ส�วนบร�ษ�ทท��เร��มใหม� ๆ จะย�งไม�ให�พน�กงนเข�ถ3อห��น จะท�ไปก�อน ท�ไปจนบร�ษ�ทเร��มม�ก�ไร จ�งจะ
ขยห��นให�พน�กงนในรคปรกต� ท�ให�พน�กงนร/�ส�กม�ส�วนร�วม แบบน��ค3อก�ศโลบย

ในกรถ3อห��นน�, ดร.บ�ญเก�ยรต� ต�,งกต�กไว�ว� สมม�ต�ผ/�บร�หรคนหน��ง ด/แลท�,งหมด จะถ3อห��นประมณ 
30% - 35%  แต�บงบร�ษ�ทท��ใหญ�มก ๆ ก.จะถ3อห��นประมณ 1% - 2%

ก�ศโลบยอ�กอย�งหน��งของ ดร.เท�ยม ค3อ ไม�อยกให�ล/กรวย เพระกล�วล/กข�,เก�ยจ กล�วล/กจะเอแต�
เสวยส�ข ไม�ยอมท�งน คนเรถ�รวยเก�นไปจะไม�ท�งน ให�พอม�พอใช�ก.พอ ด�งน�,นท�นจ�งให�ท�งนเยอะ ๆ 
ม�ห��นน�อย ๆ เม3�อท�งนเยอะ ๆ ก.ม�รยได�เยอะเอง ต�องขยยงนเยอะ ๆ ถ�งจะม�รยได�เยอะ แต�ถ�เม3�อไหร�
ธ�รก�จเล.กน�ดเด�ยวรยได�เยอะก.ไม�ท�งน น��ค3อก�ศโลบย

ดร.เท�ยม เป�นคนท��ไม�เคยค�ดเร3�องเง�นเร3�องทอง เป�นคนท��ม�เง�นเท�ไร ก.ชอบน�ไปช�วยล/กน�อง ก�อน 
ดร.เท�ยม จะเส�ยแค�สองเด3อน อย/�ด� ๆ ได�เง�นมก�อนหน��ง ได�มจกกรป�นผล ได�ม 10 ล�นบท ท�นก.เอ
เง�น 10 ล�นน�, เอไปให�ม/ลน�ธ� ดร.เท�ยม โชคว�ฒน เพ3�อเป�นท�นในกรศ�กษของบ�ตร-ธ�ดของพน�กงนใน
เคร3อสหพ�ฒน9

ดร.เท�ยม ม�หล�กค�ด แล�วก.เข�ยนไว�เป�นแนวปฏ�บ�ต� ส�หร�บในกรท�งนจะม�หล�กค�ดอย/� 5 ข�อ ค3อ
1. ขย�น อดทน
2. คบคนด�
3. ไม�สร�งศ�ตร/
4. ร�กษเครด�ต
5. ไม�เอเปร�ยบผ/�อ3�น

ต�,งแต�สม�ยก�อน ดร.เท�ยม เน�นกรท�งนโดยใช� “ใจ” บร�ษ�ทในเคร3อสหพ�ฒน9อย/�ได�ด�วยควมร�ก ค3อ
เรร�กพน�กงน หมยถ�งเรต�องม�ควมร�ก ควมหว�งด�ต�อพน�กงน ควมร�กควมหว�งด�ส�ค�ญมก ๆ บงคร�,ง
แม�แต�ส��งท��อย/�นอกเหน3อกต�ก ถ�งเขจะออกไปแล�ว เรก.ย�งย�นด�ท��จะช�วยเข เป�นเร3�องของมน�ษยธรรม เพระ
ถ�เรท�ให�พน�กงนร/�ส�กได�ว�เขสมรถฝกช�ว�ตไว�ก�บเรได� ก.จะท�ให�องค9กร และพน�กงนอย/�ด�วยก�นได�
อย�งยวนน

ตอนท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� มท�งนใหม� ๆ ก.ม�พน�กงนอย/�คนหน��งท�งนมนนแล�ว เป�นต�วแสบของ
บร�ษ�ท ดร.บ�ญเก�ยรต� เวลค�ดถ�งเขจะค�ดว�พน�กงนแสบ ๆ อย�งน�, “ม�คนเด�ยว ก.ไม�มกเก�นไป” ซ��งก.ม�คน
ถมต�อว�แล�วถ�ม�มกกว� 1 คนจะท�อย�งไร ? ซ��งท�นก.ตอบแบบคนค�ดบวกว� “เรก.ท�ให�บร�ษ�ทใหญ�ข�,น
อ�กหน�อย สองคนก.จะย�งไม�มกไป” คนท��ค�ดบวก ก.จะค�ดค�ตอบท��เป�นบวกได�เช�นน�,
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