
การบรรยาย ว�ชา MGT 636 ประเด�นป�ญหาทางการจ�ดการ
หล�กส�ตรการจ�ดการมหาบ�ณฑ�ต ร$%นท&' 5 (MM05) มหาว�ทยาล�ยศร&ปท$ม

โดย  ดร. บ$ญเก&ยรต�  โชคว�ฒนา และคณะ
ว�นท&' 20 ก�นยายน 2552 (คร�3งท&' 3)

อาร�มภบท
ค�ณอภ�ส�ทธ�
 เวชชาช�วะ นายกร�ฐมนตร� ได�พ�ดในรายการ เช !อม�!นประเทศไทยก�บ

นายกฯ อภ�ส�ทธ�
 ในเช�าว�นท�! 20 ก�นยายน 2552 ประเด*นหน,!งในน�.นค อ ต6องท7าให6คน
ร�6จ�กเร&ยนร�6ด6วยตนเอง หร อท�! ดร.บ�ญเก�ยรต� จะเร�ยกว2า “สอนต�วเอง”

คนเราท�กคนสามารถสอนต�วเองได� เราต�องค�ดเสมอว2าการเร�ยนในมหาว�ทยาล�ย 
หร อในสถาบ�นต2าง ๆ เป8นแค2เส�.ยวเล*ก ๆ หากเราร��จ�กการสอนต�วเอง เราจะสามารถเร�ยนร��
ส�!งต2าง ๆ ได�อ�กมหาศาล แต2ต�องเร�!มท�!ต�วเราเองเช !อว2า เราสอนต�วเองได�

อ�กประเด*นท�!ค�ณอภ�ส�ทธ�
 พ�ดถ,งค อ การเร�ยนต�องร��จ�กท7าความเข6าใจในเร:'อง
หล�ก ๆ หมายถ,งเวลาเร�ยนจะม�เร !อง ม�เน .อหามากมาย บางคนก*จะจ:าท�.งหมดแต2ไม2นานก*
จะล ม ว�ธ�การท�!ถ�กต�องค อต�องท:าความเข�าใจโดยเฉพาะในเร !องหล�ก ๆ เท2าก�บเราต�อง
ร��จ�กแยกแยะว2าเร !องใดเป8นเร !องใหญ2 เร !องใดเป8นเร !องเล*ก เร !องใดส:าค�ญ เร !องใดไม2
ส:าค�ญ ต�องร��จ�กกล�!นกรองแล�วท:าความเข�าใจในเร !องหล�ก ๆ

และประเด*นส�ดท�ายท�!จะน:ามากล2าว ค อค�ณอภ�ส�ทธ�
พ�ดเร !องคนเด�>ยวน�.ต�องฝ@กให�
ใช�ความค�ด คนเราต�องใช�ความค�ดให�มากข,.น ซ,!งตรงก�บประเด*นท�!จะได�แนะน:าในคร�.งน�.

เหต�ท�!คนเด�>ยวน�.ไม2ค2อยใช�ความค�ด ก*เพราะปBจจ�บ�นคนชอบใช�ข�อม�ล การมาเร�ยน
ก*เป8นการร�บข�อม�ล ย�!งสม�ยน�.คนใช� Internet ก�นมาก อยากจะร��อะไรก*คล�ก Search หา
ได�อย2างง2ายดาย เลยไม2ต�องค�ดอะไรเลย แต2 Course น�.จะฝ@กให�น�กศ,กษาใช�ความค�ด

คนเราต�องม�ความส�งเกต ต�องร��จ�กส�งเกตส�!งต2าง ๆ ตลอดเวลา แล�วต�.งค:าถามและ
หาค:าตอบ

ทบทวนเน:3อหา
น<ก (Recall) ค อการน:าประสบการณQเด�มท�!เคยท:าหร อจดจ:าไว� มาใช� เช2น

• ข�อม�ลจากการเร�ยน การอบรม ส�มมนา
• ข�อม�ลจากการอ2านหน�งส อ
• ข�อม�ลจากการเห*น หร อการฟBงเร !องท�!คนอ !นเล2า

ค�ด (Think) ต�องเร�!มจากการม�ว�ตถ�ประสงคQหร อเปSาหมาย และจ,งค�ดหาว�ธ�การหร อ
กระบวนการ เพ !อให�บรรล�ว�ตถ�ประสงคQหร อเปSาหมายท�!ต�.งไว�
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จ�ตใต6ส7าน<ก (Subconscious)
จ�ต (Mind) ท�!ส:าค�ญของคนเราท�กคนจะม�อย�2 2 อย2างด�วยก�น ค อ

1. จ�ตส:าน,ก (Conscious)
2. จ�ตใต�ส:าน,ก (Subconscious)

จ�ตส7าน<ก เป8นจ�ตของต�วเราเอง ตอนท�!เราต !นม�สต�อย�2 เราก*จะใช�จ�ตส:าน,กในการ
ควบค�มความค�ดและพฤต�กรรมต2าง ๆ ซ,!งส2วนใหญ2ก*จะเป8นจ�ตส:าน,กท�!ด� ส2งผลให�เราค�ด 
และท:าพฤต�กรรมท�!ด�

จ�ตใต6ส7าน<ก ก*เป8นจ�ตของต�วเราเองเช2นก�น เราใช�จ�ตใต�ส:าน,กของเราตลอดเวลา
โดยเราไม2ร��ต�ว

จ�ตใต�ส:าน,กน�.ม�พล�งมากกว2าจ�ตส:าน,กมาก โดยหากเปร�ยบพล�งจ�ตของเราเป8น 
100% จ�ตส:าน,กจะม�พล�ง 3% – 7% เท2าน�.น ส2วนจ�ตใต�ส:าน,กจะม�พล�งถ,ง 93% - 97% 
เลยท�เด�ยว โดยจ�ตใต�ส:าน,กจะม�พล�งด�งต2อไปน�.

1. ม�พล�งเหน�!ยวน:า
2. ไม2เคยหล�บ
3. ห�ท�พยQ
4. ตาท�พยQ
5. รวดเร*วกว2าจ�ตส:าน,กมาก

จ�ตใต�ส:าน,กจะไม2เคยหล�บ ส�งเกตได�จากบางคนต !นได�ตามเวลาท�!ต�.งใจ โดยไม2
ต�องใช�นาฬ�กาปล�ก 

จ�ตใต�ส:าน,กจะร�บค:าส�!งจากจ�ตส:าน,ก และเช !อฟBงจ�ตส:าน,กอย2างไม2ม�เง !อนไข ไม2ว2า
จ�ตส:าน,กจะบอกอะไร จ�ตใต�ส:าน,กก*จะร�บไว�ท�.งหมดโดยไม2ร��ผ�ดร��ถ�ก และจะเหน�!ยวน:าให�
ส�!งต2าง ๆ เก�ดข,.นตามส�!งท�!จ�ตส:าน,กต�องการ ด�วยพล�งท�.ง 5 ประการข�างต�น

การส !อสารก�บจ�ตใต�ส:าน,ก ท:าได�โดยการค�ดบ2อย ๆ เช2น “เราจะเป8นคนด�” “เราจะ
รวย” จ�ตใต�ส:าน,กก*จะร�บเข�าไปและเหน�!ยวน:าให�เก�ดตามน�.น ในทางกล�บก�นหากค�ดในส�!ง
ท�!ไม2ด� เช2น “ไม2อยากรวย” พอจ�ตใต�ส:าน,กร�บเข�าไปก*จะเหน�!ยวน:าให�คน ๆ น�.นท:า
อย2างไรก*ไม2รวย แม�แต2การพ�ดเล2นบ2อย ๆ ก*ม�ผลก�บจ�ตใต�ส:าน,กเช2นก�น

“ค�ดอย%างไร ก�ได6อย%างน�3น”
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นอกจากจ�ตใต�ส:าน,กจะร�บค:าส�!ง หร อร�บฟBงจ�ตส:าน,กแล�ว ก*ย�งร�บฟBงส�!งแวดล�อม
ด�วย ด�งน�.นเวลาเราร�บฟBงข2าวสาร หร อชมภาพยนตรQ จ�ตใต�ส:าน,กก*จะร�บเข�าไปด�วย 
แม�แต2พฤต�กรรมของต�วละครในละครน.:าเน2า จ�ตใต�ส:าน,กก*ร�บเข�าไปได� ท:าให�เราม�
พฤต�กรรมท�!ไม2ด�โดยท�!เราเองไม2ร��ต�ว นอกจากน�.ข2าวสารในปBจจ�บ�นก*ม�กน�ยมท�!จะน:าเสนอ
ข2าวสารท�!ไม2ด� ข2าวสารท�!เป8นลบ พอจ�ตใต�ส:าน,กร�บเข�าไปนาน ๆ จ�ตใต�ส:าน,กของเราก*จะ
เป8นลบมากข,.น เราก*จะค�ดลบมากข,.น ท:าให�มองต�วเอง ผ��อ !น และสถานการณQเป8นลบมาก
ข,.น ด�งน�.นส:าหร�บโทรท�ศนQผ2านดาวเท�ยมของเคร อสหพ�ฒนQ (S-channel) ซ,!งสามารถร�บ
ชมได�ผ2านดาวเท�ยม C-band หร อเคเบ�ลท�องถ�!นบางเจ�า จะได�จ�ดรายการ “ข2าวด�ว�นน�.” 
โดยจะเสนอแต2ข2าวท�!ด� ๆ ผ��ชมรายการพอต !นเช�าข,.นมาก*จะได�ชมแต2ข2าวด� ๆ ซ,!งจะท:าให�
จ�ตเป8นบวกมากข,.น

การค�ดบวกเช2นค�ดว2า “เราจะสวย/หล2อข,.น” ค�ดเช2นน�.ต�วเราเองก*จะเร�!มค�ดหาว�ธ�
การต2างๆ ท�!จะท:าให�เราสวย/หล2อข,.น เช2น ปร�บปร�งบ�คล�กภาพของตนเอง หาเส .อผ�า 
เปล�!ยนทรงผมท�!ด�ด� ฯลฯ นอกจากน�.จ�ตใต�ส:าน,กก*ย�งเหน�!ยวน:าให�คนอ !น ๆ รอบต�วเรา 
ร��ส,กว2าเราสวย/หล2อด�ด�ข,.นด�วย

การค�ดบวกน�.ไม2เก�!ยวก�บข�อเท*จจร�ง แต2เป8นการปล�กจ�ตของเราให�ม�พล�งท�!ด� เป8น
พล�งทางด�านบวก อย2างเราบอกว2าเราเป8นคนด� เราเองก*จะค�ดแต2เร !องท�!ด�ๆ ท:าแต2ส�!งท�!
ด�ๆ ท�กอย2างเร�!มต�นท�!การค�ด ความค�ดจ,งเป8นส�!งท�!ส:าค�ญมาก เพราะความค�ดม�ผลต2อ
จ�ตใต�ส:าน,ก

จ�ตใต�ส:าน,กเปร�ยบได�ก�บเด*กย�กษQ ค อม�พล�งมหาศาล แต2เข�าใจในส�!งต2าง ๆ 
เหม อนเด*ก ค ออะไรท�!ยาว ๆ ย�2ง ๆ ต�องท:าการถอดรห�สก2อน จ�ตใต�ส:าน,กจะไม2เข�าใจ จะ
ร�บไม2ได� ด�งน�.นเราจ,งต�องค�ดเป8นประโยคส�.น ๆ เพ !อให�จ�ตใต�ส:าน,กบ�นท,กร�บเข�าไปได� 
นอกจากน�.ค:าว2า “ไม2” บางคร�.งจ�ตใต�ส:าน,กก*ไม2เข�าใจ อย2างเราค�ดว2าเรา “ไม2กล�ว” 
จ�ตใต�ส:าน,กบางคร�.งก*ร�บได�แค2ค:าว2า “กล�ว” เข�าไป

บางคนคงเคยได�ย�นค:าว2า “ปลดจ�ต” ซ,!งก*ค อการปลดจ�ตใต�ส:าน,กน�.นเอง เพราะ
จ�ตใต�ส:าน,กจะเก*บบ�นท,กส�!งท�!โดดเด2นต2าง ๆ ในช�ว�ตของเราไว�ท�.งหมด ท�.งด�และไม2ด�
โดยท�!เราไม2ร��ต�ว เก*บไว�ต�.งแต2ภพชาต�แรกของเราเลยด�วยซ.:า ด�งน�.นการท�!เราค�ดในส�!งท�!
ด�ๆ ก*จะสามารถไปลบล�างส�!งท�!ไม2ด�ท�!ฝBงอย�2ในจ�ตใต�ส:าน,กได�

อย2างบางคนกล�วความส�ง ส2วนมากก*เก�ดจาการท�!คน ๆ น�.นตกจากท�!ส�งตายในภพ
ชาต�ท�!แล�ว ๆ มา หร อบางคนกล�วน.:าก*เพราะคน ๆ น�.นจมน.:าตายมาในภพชาต�ก2อน และ
เม !อร��สาเหต� เราก*สามารถปลดความกล�วท�!บ�นท,กเก*บอย�2ในจ�ตใต�ส:าน,กได� เช2นไปร�บการ
สะกดจ�ตเพ !อล�างข�อม�ลท�!บ�นท,กในจ�ตใต�ส:าน,กด�งท�!ได�กล2าวมา การสะกดจ�ตน�.ต�วเราเองก*
สามารถท:าได� การค�ดบวกบ2อย ๆ ซ.:า ๆ ก*เป8นการสะกดจ�ตต�วเองท�!จะท:าให�เราด�ข,.น
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หล�กค�ด
ค อ บทสร�ปของเร !องราวต2าง ๆ ท�!ม�ประโยชนQ สามารถน:าไปประย�กตQใช�ในการ

ท:างานหร อการด:าเน�นช�ว�ต เพ !อให�ตนเองประสบความส:าเร*จ

ว�ธ&การสร6างหล�กค�ด
เวลาเราไปร��อะไรมา (ร�บร��) แล�วน:ามาท:าความเข�าใจ (เร�ยนร��) แล�วน:าส�!งท�!เร�ยนร��

มาพ�จารณาว2าส�!งใดด� ม�ประโยชนQ น:ามาสร�ปเป8นประเด*นส�.น ๆ แล�วค�ดถ,งประเด*นน�.นซ.:าๆ 
บ2อยๆ จนฝBงลงไปในจ�ตใต�ส:าน,ก (ร�บเร�ยนร��)

“ร�บร�6” “เร&ยนร�6” และ “ร�บเร&ยนร�6” ในความหมายของ ดร.บ�ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา
• ร�บร�6: ค อส�!งต2าง ๆ ท�!เราฟBงมา เห*นมา เร�ยนมา อ2านมา
• เร&ยนร�6: ค อการน:าส�!งท�!เราร�บร�� มาท:าความเข�าใจ พ�จารณาว2าส�!งไหนม�ประโยชนQ
• ร�บเร&ยนร�6: ค อการน:าส�!งท�!ม�ประโยชนQ ท�!เราเร�ยนร��แล�ว มาบ�นท,กลงในจ�ตใต�ส:าน,ก 

ท:าให�สามารถประย�กตQใช�ในสถานการณQท�!เหมาะสมได�

ต�วอย%างหล�กค�ด
• ร�กต�วเอง ร�กครอบคร�ว ร�กองคQกร
• คนค�ดบวก ม�โอกาสส:าเร*จมากกว2าคนค�ดลบ
• อย2าให�งานต�องรอการต�ดส�นใจของเรา
• ค�ดท�ละเร !อง แต2ท:าท�ละหลาย ๆ เร !อง
• จดแล�วไม2ค2อยจ:า เข�าใจแล�วไม2ค2อยล ม
• ค�ณค2าของคน อย�2ท�!การช2วยเหล อผ��อ !น
• ความส:าเร*จของท2าน ค อรางว�ลของเรา

ต�วอย%างหล�กค�ดจากกล$%มน�กศ<กษา
• กล�2มท�! 4: การเล2นก�ฬา ต�องม�ว�น�ยในการฝ@กซ�อม
• กล�2มท�! 3: เราเปล�!ยนอด�ตไม2ได� แต2ท:าอนาคตให�ด�ข,.นได�
• กล�2มท�! 2: ความส:าเร*จเก�ดข,.นได� จากการท:างานเป8นท�ม
• กล�2มท�! 1: ม�สต� ความโลภก*จะไม2เก�ด

การบ6าน: ให�น�กศ,กษาทบทวนเร !องท�!เก�!ยวก�บงาน และสามารถสร�างเป8นหล�กค�ดคนละ 
2 เร !อง ส2งภายในว�นพ�ธท�! 23 ก�นยายน 2552

เอนก สร�ป / พ�มพQ
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