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

โดย  ดร. บ$ญเก&ยรต�  โชคว�ฒนา และคณะ
ว�นท&' 27 ก�นยายน 2552 (คร�5งท&' 4)

อาร�มภบท
น�กศ�กษาหล�กส�ตรการจ�ดการมหาบ�ณฑ�ต ร��นท�� 5 น�� ได�พ�ฒนาปร�บปร�งพฤต�กรรม

ของตนเองจนมาเข�าช��นเร�ยนก�อนเวลา 100% ซ��งเป/นพฤต�กรรมท��น�าชมเชยเป/นอย�างย��ง 
พฤต�กรรมทางกายท��แสดงท��แสดงออกมาได�เช�นน�� ก1มาจากการพฤต�กรรมของจ�ตท��ต��งใจ
ท��จะมาเร�ยนให�ตรงเวลา ซ��งเป/นก4าหนดจ�ต เป/นการค�ดท��ม�ประโยชน7มากมายต�อตนเอง 
ต�อการเร�ยน ต�อการท4างาน ต�อการสอนล�กหลานให�เป/นคนท��ม�ว�น�ย

การปร�บเปล��ยนพฤต�กรรมทางจ�ตน�� เร�ยกว�า การด�ดจร�ต ส4าหร�บในการเข�าเร�ยนก1
ย�งม�อ�กพฤต�กรรมหน��งท��ควรจะด�ดจร�ต ค8อ ว�น�ยในการฟ:ง โดยระหว�างเวลาท��ฟ:งการ
บรรยาย ขอให�น�กศ�กษาท�กคนต��งใจฟ:ง อย�าพ�ดค�ยก�นเอง

ว�น�ย (Discipline)
ว�น�ย เป/นส��งท��ส4าค�ญย��งในการท4าท�กอย�าง คนจะเก�งแค�ไหนแต�หากขาดว�น�ย 

ความส4าเร1จในอนาคตก1จะน�อยกว�าคนเก�งและม�ว�น�ย
ว�น�ยต�าง ๆ ท��ม�ความส4าค�ญ

• ว�น�ยในการตรงต%อเวลา
• ว�น�ยในการฟ�ง: น��งต�วตรง มองหน�าผ��พ�ด ท4าความเข�าใจระหว�างการฟ:ง และไม�

พ�ดค�ยก�นเอง
• ว�น�ยในการพ�ด: พ�ดอย�างตรงประเด1น ไม�ใช�เล�าเร8�องหร8อพรรณนาจนย8ดยาว
• ว�น�ยในการค�ด: ค�ดเป/นข��นเป/นตอน แยกแยะเร8�องใหญ�เร8�องเล1กเป/น
• ว�น�ยในการทบทวนสร$ป: ร�บทราบอะไรมาต�องทบทวน แล�วสร�ปว�าเร8�องใดใช�ได� 

เร8�องใดใช�ไม�ได� เร8�องท��ใช�ได�ให�เราทบทวนจนเข�าใจอย�างล�กซ��ง แล�วสร�ปเป/น
หล�กค�ด โดยพ�ดก�บต�วเองบ�อย ๆ

การทบทวนสร�ปน�� ถ�งแม�บางคร��งเราจะทบทวนสร�ปแล�วพบว�าเร8�องน��นไม�สามารถ
น4ามาประย�กต7ใช�ก�บเราได�เลย แต�จร�ง ๆ แล�วเราก1ย�งได�ท�ศนคต�ใหม� ๆ และต�องค�ดว�าท�ก
อย�างท��ร�บมาจะต�องน4ามาเป/นประโยชน7ต�อต�วเอง ผ��อ8�น

ว�น�ยในการตรงต�อเวลาน�� พอเราค�ดท��จะตรงต�อเวลา เช�น จะส�งงานให�ตรงเวลา 
เราก1จะใช�ความค�ดมากข��น ค�ดในเร8�องล4าด�บ ข��นตอน ม�การวางแผนล�วงหน�าอย�าง
ละเอ�ยดลออ เพ8�อให�ส�งงานได�ตรงเวลา
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แต�คนส�วนใหญ�ค�ดวางแผนน�อยเก�นไป อาจเป/นเพราะท4ามาหลายคร��งจนเก�ด
ความช4านาญ จนจ�ตใต�ส4าน�กบ�นท�กข��นตอนว�ธ�การไว�เร�ยบร�อยแล�ว ท�กข��นตอนจ�งท4าไป
แบบอ�ตโนม�ต� ไม�ต�องวางแผน แต�หากเราได�ร�บมอบหมายให�ท4าส��งใหม� เป/นส��งท��เราไม�
เคยท4ามาก�อน ส��งน��จะท4าให�เราเร��มวางแผน ม�การเตร�ยมงาน รวมถ�งม�การเผ8�อเวลาใน
เร8�องท��คาดไม�ถ�งไว�ด�วย

อย�าง ดร.บ�ญเก�ยรต� 3 อาท�ตย7ท��มาบรรยายท�� ม.ศร�ปท�ม ก1จะม�การวางแผนโดย
เผ8�อเวลาในส��งท��ไม�คาดค�ดไว�ด�วย โดยท�กคร�� งออกจากบ�านแล�วจะแวะท�� ร�าน 
McDonald's ก�อนเพ8�อร�บประทาน และซ8�อแฮมเบอร7เกอร7มาฝากท�มงาน จ�งต�องออกจาก
บ�าน 10.35 น. เพ8�อไปให�ถ�งร�าน McDonald's ในเวลา 10.55 น. เพ8�อจะได�ส��ง McEgg 
ได�ท�นเวลา (McEgg ต�องส��งก�อน 11.00 น.) จากน��นจ�งเด�นทางไป ม.ศร�ปท�ม และถ�ง
เวลา 11.45 น. ท�กคร��ง แต�ในว�นน��ตอนท��แวะร�าน McDonald's รถเก�ดอาการสตาร7ทไม�
ต�ดอย��พ�กใหญ� พอสตาร7ทต�ดจ�งต�องกล�บบ�านเพ8�อเปล��ยนรถค�นใหม� แล�วจ�งเด�นทางมา 
ม.ศร�ปท�ม ท4าให�มาถ�ง ม.ศร�ปท�ม 12.15 น. ช�ากว�าท�กคร��งคร��งช��วโมง แต�ก1ย�งมาถ�งก�อน
เวลาอย��ด� น��ค8อการวางแผน

คนท��จะการวางแผนได�ด�ต�องม�การฝVกบ�อย ๆ คร��งแรก ๆ อาจจะย�งขล�กขล�ก แต�
หากท4าบ�อย ๆ ก1จะเก�ดความช4านาญ สามารถวางแผนได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ

McDonald's ท�กคนคงเคยได�ย�นมาว�า เป/นอาหาร Junk Food หร8ออาหารขยะ ท��
เป/นเช�นน��เพราะค��แข�งของ McDonald's ท��เป/นร�านอาหารท��ไม�ใช� Fast Food ได�ปล�อย
ข�าวน��ออกมา 30 – 40 ป^มาแล�ว แต� McDonald's ก1ละเลยไม�ได�สนใจท��จะแก�ข�าว ท��ง ๆ 
ท��ว�ตถ�ด�บ ข��นตอนการปร�ง รวมถ�งความสะอาด McDonald's ม�ค�ณภาพส�งกว�าร�านอาหาร
ท��ว ๆ ไปมาก และท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� สามารถย8นย�นจ�ดน��ได� เพราะ McDonald's ส��งซ8�อ
ว�ตถ�ด�บจากในเคร8อสหพ�ฒน7หลายอย�าง จ�งร��ว�าเขาค�มเข�มเร8�องค�ณภาพและความสะอาด
ของว�ตถ�ด�บมาก ๆ ในเน8�อย�งก4าหนดไว�เลยว�าจะต�องม�ไขม�นไม�เก�นเท�าไร ซ��งร�านอาหาร
ระด�บ 5 ดาวก1คงไม�ได�ก4าหนดค�ณภาพเข�มงวดเช�นน��

ประเด1นของ McDonald's ท��กล�าวมาน�� เป/นเร8�องของข�อม�ลข�าวสารท��คนอ8�นปล�อย
มา คนส�วนใหญ�ก1จะร�บมาแบบไม�ได�พ�จารณาว�าจร�ง ๆ เป/นแบบน��นหร8อไม� ศ�พท7ในภาษา
อ�งกฤษจะเร�ยกว�า Propaganda ซ��งหมายถ�งข�าวโคมลอย โฆษณาชวนเช8�อ พอฟ:งท�ก
ว�นโดยไม�ได�พ�จารณา ข�อม�ลน��ก1จะฝ:งเข�าไปในจ�ตใต�ส4าน�ก ด�งน��นพอพ�ดถ�ง McDonald's 
คนส�วนใหญ�ก1จะร��ส�กท�นท�ว�าม�นเป/น Junk Food เป/นของไม�ม�ประโยชน7 ไม�อยากไป
ทาน จนป:จจ�บ�น McDonald's ประสบภาวะขาดท�น ในเม8องไทยเองก1ได�เปล��ยนเจ�าของ
มาอย��ในกล��มเมเจอร7ซ�น�เพล1กซ7เร�ยบร�อยแล�ว ด�งน��นเวลาเราร�บอะไรมาเราจ�งต�องน4ามา
ค�ด น4ามาพ�จารณาอย�างละเอ�ยด และน4ามาเปร�ยบเท�ยบก�บความเป/นจร�ง
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การท4าธ�รก�จจ�งต�องม�ความละเอ�ยดอ�อน อย�างกรณ�ของ McDonald's เขาจะต�อง
แก�ข�าวโฆษณาชวนเช8�อท��ค��แข�งปล�อยออกมา นอกจากน��เขาย�งต�องพ�ฒนาส�นค�าของเขา
ให�ม�ความโดดเด�นอย��ตลอดเวลาอ�กด�วย

คนไทยป:จจ�บ�นเป/นน�กส��ก�นน�อยลง เพราะม�วแต�ไปช8�นชมก�บประเทศอ8�น ๆ ท��เขา
ปล�อยข�าวออกมาว�าเขาด� เช�น จ�น เว�ยดนาม และอ�กหน�อยก1คงไปช8�นชมลาว ก�มพ�ชา 
พอช8�นชมเขาบ�อย ๆ จ�ตของเราก1จะตก ความร�กชาต�ก1หาย การท��จะส��เพ8�อชาต�ไทยจ�งลด
น�อยลง เหล�าน��เก�ดจากการร�บข�าวสารโดยไม�ได�ใช�ความค�ด พ�จารณา

จ�ตใต�ส4าน�ก (Subconscious)
เวลาคนเราเวลาโมโห โลภ โกรธ หร8อเมา จ�ตใต�ส4าน�กจะมาท4างานแทนจ�ตส4าน�ก 

ท4าให�เก�ดพฤต�กรรมต�าง ๆ ตามท��จ�ตใต�ส4าน�กได�บ�นท�กไว�

ปรากฎการณEต%าง ๆ ของจ�ตใตHสIานJก
ล�กท��เห1นพ�อแม�ตบต�ก�น ไม�ม�ล�กคนไหนชอบท��พ�อแม�ตบต�ก�น แต�จ�ตใต�ส4าน�กก1ย�ง

ร�บพฤต�กรรมน��ไว� เม8�อเด1กคนน��โตข��น ว�นไหนท��เขาเมา พฤต�กรรมการตบต�ค��สมรสของต�ว
เองก1จะแสดงออกมา เหม8อนก�บตอนท��เขาเคยเห1นภาพของพ�อแม�ท��ตบต�ก�นในอด�ต

พฤต�กรรมของเด1กน�กเร�ยนในสหร�ฐอเมร�กา ท��เอาปgนมาย�งเพ8�อนน�กเร�ยนด�วยก�น
ในโรงเร�ยน ซ��งม�การเสนอข�าวให�เห1นอย��หลายคร��ง พฤต�กรรมน��เก�ดข��นเพราะเด1กได�เห1น
ข�าวน�� แล�วร�บร��เก1บเข�าไปในจ�ตใต�ส4าน�กซ��งไม�ร��ผ�ดร��ถ�ก และด�วยความเป/นเด1กจ�งท4าให�ม�
ค�ณธรรม มโนธรรม จร�ยธรรม น�อยกว�าผ��ใหญ� เม8�อใดท��ม�อารมณ7โกรธ เกล�ยด เส�ยใจ 
หร8อเมายา จ�ตส4าน�กจะไม�ท4างาน จ�ตใต�ส4าน�กท��เคยเก1บเร8�องการย�งก�นในโรงเร�ยนก1จะ
ท4าให�เด1กแสดงพฤต�กรรมแบบเด�ยวก�นน��ออกมา

ข�าวสารข�อม�ล จ�งเป/นดาบสองคม เพราะสามารถเหน��ยวน4าให�คนม�พฤต�กรรมท��ด�
หร8อไม�ด�ก1ได� ดร.บ�ญเก�ยรต� จ�งค�ดจะจ�ดรายการ “ข�าวด�ว�นน��” เพ8�อเสนอแต�ข�าวท��ด� ๆ ให�
ผ��ชมได�ร�บชมผ�านทางสถาน� S-Channel

รถไฟใต�ด�นในเม8องนอก ม�กจะม�คนเอาส�สเปรย7ไปฉ�ดจนเลอะเทอะ ต4ารวจใน
อเมร�กาจะไม�ค�อยสนใจเห1นคาหน�งคาเขาจ�งจะจ�บ ส�วนท��ฝร��งเศสแก�ป:ญหาโดยส�งเสร�ม
ให�สร�างงานศ�ลปะ Paint เป/นร�ปสวยงามไปเลย ส�วนท��อ�งกฤษเม8�อม�คนมาพ�นส�ก1จะร�บ
จ�ดการลบท��งท�นท� ไม�ปล�อยให�คนอ8�นมาเห1นแล�วเก�ดพฤต�กรรมลอกเล�ยนแบบ และหาก
จ�บคนพ�นส�ได�ก1จะลงโทษให�ลบส�ท��พ�นไว� อ�งกฤษจ�งเป/นประเทศท��ม�รถไฟใต�ด�นท��สวย
ท��ส�ด และท��เป/นเช�นน��ก1เพราะอ�งกฤษเข�าใจพฤต�กรรมของคน
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การเล�ยนแบบก1มาจากการพบเห1นส��งน��นบ�อย ๆ จนบ�นท�กเข�าไปในจ�ตใต�ส4าน�ก 
พอม�อารมณ7ค�กคะนองข��นมา ก1จะท4าพฤต�กรรมเหม8อนก�บส��งท��เคยเห1นท��บ�นท�กอย��ใน
จ�ตใต�ส4าน�ก

การข�บรถ ตอนท��ห�ดข�บรถใหม� ๆ เราจะบ�งค�บรถโดยใช�จ�ตส4าน�ก ค8อเราต�องต��งใจ
ก4าหนดหม�นพวงมาล�ย เหย�ยบค�นเร�ง เหย�ยบเบรค ฯลฯ ตอนท��ห�ดข�บน��เป/นช�วงท��เรา
ก4าล�งโปรแกรมจ�ตใต�ส4าน�ก แต�พอข�บจนช4านาญแล�ว เราจะใช�จ�ตใต�ส4าน�กในการข�บรถ 
ค8อเวลาจะเร�ง จะเล��ยว จะเบรค เราก1จะสามารถท4าโดยอ�ตโนม�ต�ได�เลย

และก1เหม8อนก�บเราข�บรถไปท��ไหนส�กแห�ง ไปคร��งแรกเราต�องด�แผนท�� ด�ซอย 
ต�องคอยต��งใจด� แต�พอไปหลาย ๆ คร��ง ก1เท�าก�บเราได�โปรแกรมในจ�ตใต�ส4าน�ก ท4าให�
ช4านาญทางร��ว�าจะต�องเล��ยวซ�ายเล��ยวขวาตรงไหน ท4าได�โดยอ�ตโนม�ต�

ดร.บ�ญเก�ยรต� เองข�บรถมาท4างานโดยใช�ทางด�วนท�กว�น จะร��เลยว�าต�องข��น
ทางด�วนด�านไหน จะต�องลงทางด�วนท��ช�องทางออกใด จนม�ว�นหน��งช�องทางออกท��ลง
ทางด�วนท�กว�นได�ถ�กยกเล�ก ต�องออกช�องทางออกก�อนหน�าน��น แต�เน8�องจากจ�ตใต�ส4าน�ก
ท��ถ�กโปรแกรมไว�แล�ว เคยช�นท��จะลงในช�องทางออกเด�ม ท4าให�ข�บรถเลยช�องทางออก
ใหม�น�� ต�องเส�ยเวลาเพ��มข��นอ�กคร��งช��วโมงเพ8�อข�บรถย�อนกล�บมา และย�งข�บรถเลยอย�างน��
อ�กหลายคร��ง ท��เป/นเช�นน��ก1เพราะย�งไม�ได�ล�างโปรแกรมเก�าท��ฝ:งอย��ในจ�ตใต�ส4าน�กน��นเอง 
แต�พอได�ต��งใจข�บรถลงช�องทางใหม�ส�ก 2 – 3 คร��ง ก1จะไม�ข�บเลยอ�กเพราะเป/นการต��ง
โปรแกรมใหม�ให�ก�บจ�ตใต�ส4าน�ก

บางคนเมาก1ย�งสามารถข�บรถกล�บบ�านได� โดยท��ไม�ร��ต�วว�ากล�บมาได�อย�างไร คน
เหล�าน��จะต�องเคยพ�ดหร8อค�ดว�า “เมาอย�างไรก1กล�บบ�านได�” ซ��งเป/นการโปรแกรม
จ�ตใต�ส4าน�ก พอเมาจ�ตใต�ส4าน�กซ��งได�บ�นท�กโปรแกรมน��ไว� จ�งท4าให�เราข�บรถกล�บบ�านได� 
แต�ส�วนใหญ�ก1จะข�บมาจอดหน�าบ�านแล�วก1หล�บอย��ในรถจนถ�งร��งเช�าจ�งจะร��ต�ว เพราะได�
โปรแกรมจ�ตใต�ส4าน�กแค�ให�กล�บบ�านได� ไม�ได�โปรแกรมต�อจากน��น

จ�ตใต�ส4าน�กน�� จะควบค�มการท4างานของอว�ยวะท��อย��นอกอ4านาจจ�ตใจ เช�น ห�วใจ 
ต�อมต�าง ๆ ซ��งเราไม�ต�องส��งเป/นการท4างานแบบอ�ตโนม�ต� นอกจากน��ย�งเช8�อก�นว�าเป/นจ�ต
ท��ควบค�มมะเร1งอ�กด�วย ด�งน��นหากใครค�ดถ�งคนอ8�นท��เป/นมะเร1งบ�อย ๆ ต�วเองก1จะม�
โอกาสเป/นมะเร1งด�วย ฉะน��นเวลาร�บร��ว�าใครเป/นมะเร1ง ก1ให�เราแค�ร�บร��แล�วไม�ต�องไปค�ด
หร8อเล�าต�ออ�ก และค�ดด�วยว�าเราเองจะแข1งแรงไม�เป/นโรคน��

คน ๆ หน��งเล�าเร8�องท��รถของต�วเองโดนชนท�ายให� ดร.บ�ญเก�ยรต� ฟ:งโดยล4าด�บ
เหต�การณ7อย�างละเอ�ยดลออ และย�งเล�าอ�กด�วยว�าน��ไม�ใช�เป/นคร��งแรก คร��งน��เป/นคร��งท��
สองแล�วท��โดนแบบเด�ยวก�นน�� ดร.บ�ญเก�ยรต� จ�งต�องขอให�เขาเล�าเร8�องน��ให�ท�านฟ:งเป/น
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คนส�ดท�าย เพราะถ�าย��งเล�าเร8�องน��มากเท�าไร ก1จะบ�นท�กฝ:งเข�าไปในจ�ตใต�ส4าน�กซ��งไม�ร��
ผ�ดร��ถ�ก จ�ตใต�ส4าน�กก1จะเหน��ยวน4าให�รถมาชนท�ายอ�ก เร8�องอะไรท��เป/นเร8�องท��ไม�ด�เราจ�ง
ต�องไม�เล�า หร8อหากจ4าเป/นต�องเล�าก1เล�าให�น�อยท��ส�ดแบบไม�ต�องแจกแจงรายละเอ�ยด 
รวมถ�งการต4าหน�คนอ8�นเราก1ไม�ควรท4าด�วย ในทางตรงข�ามเร8�องท��ด� ๆ เราต�องพยายาม
เล�าให�บ�อย ๆ เพ8�อให�ช�ว�ตเราด�ข��น

ส4าหร�บน�กแสดงบางคนท��ได�ร�บบทเป/นต�วร�าย ถ�งกระน��นก1ต�องค�ดถ�งความด�ของ
ตนเอง ค�ดถ�งว�าต�วเองเป/นคนด� ค�ดให�เยอะ ๆ ไม�เช�นน��นเล�นบทต�วร�ายไปนาน ๆ น�ส�ย
หร8อพฤต�กรรมต�าง ๆ ก1จะเหม8อนก�บต�วร�ายท��ร�บบทแสดง เป/นเพราะจ�ตใต�ส4าน�กบ�นท�ก
บทบาทของต�วร�ายในละครไว�ท��งหมด

อ�กส��งหน��งท��ส4าค�ญ ค8อ จ�ตของเราร�บอะไรท��เป/นภาพ (Visualize) ได�ง�ายท��ส�ด คน
สม�ยก�อนค�ดอะไรเป/นมโนภาพได�เก�งกว�าคนสม�ยน�� เพราะเม8�อก�อนย�งไม�ม�โทรท�ศน7

Mindset (จ�ตกIาหนด)
Mindset ค8อฐานความค�ดท��เราย�ดต�ด ซ��งม�ท��งท��เป/นบวกและลบ ท��งท��ร��ต�วและไม�ร��

ต�ว โดยเป/นความเช8�อท��ฝ:งอย��ในจ�ตใต�ส4าน�ก ซ��งม�ผลต�อพฤต�กรรม
Mindset ม�ความคล�ายคล�งก�บหล�กค�ด โดยหล�กค�ดจะเป/นเร8�องท��ด� ๆ แต� Mindset 

จะเป/นเร8�องท��ด�หร8อไม�ด�ก1ได�ท��อย��ในจ�ตของเรา ซ��งจะสะท�อนออกมาในพฤต�กรรมของเรา

ต�วอย%าง Mindset ท&'เปMนบวก
• ท�กค4าถามม�ค4าตอบ ท�กป:ญหาม�ทางแก�
• เป/นผ��ให�ด�กว�าเป/นผ��ร�บ
• ค�ดด� พ�ดด� ท4าด� แล�วส��งท��ด� ๆ จะเก�ดก�บเรา
• เราท4าได�
• เช8�อไว�ก�อนหากความเช8�อน��นไม�ท4าให�ใครเด8อดร�อน

ต�วอย%าง Mindset ท&'เปMนลบ
• ฉ�นเป/นคนไม�เก�ง
• กล�าขอ ก1กล�าให�
• ไม�ชอบคนชม แล�วแต�ดวง
• เขาท4าได�เพราะเขาม� เราท4าไม�ได�เพราะเราไม�ม�
• ฉ�นก1เป/นของฉ�นอย�างน��
• เป/นแชมปqไม�ยาก แต�ร�กษาแชมปqยากกว�า
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• จะไม�เอางานไปท4าท��บ�าน
• ไม�ค�ดเร8�องงานนอกเวลางาน
• คนท��ไม�ใช�ข�อม�ลเป/นคนท��ไม�ม�หล�กการ
• ไม�ชอบข�บรถ
• ไม�ชอบเข�าไปในท�แคบ ๆ ล�ก ๆ
• ไม�ชอบต�วเลข
• กล�วความม8ด
• ภาษาอ�งกฤษ ไม�ใช�ภาษาของเรา
• ไม�ได�เร�ยนมา ท4าไม�ได�
• ท4างานท��ไม�ได�เร�ยนมา ต�องใช�ม8อโปร
• เร�ยนมาน�อยท4างานใหญ�ไม�ได�
• ถ�าจะท4าให�คนน�บถ8อ อย�างน�อยต�องจบปร�ญญาโทเป/นอย�างน�อย

Mindset เก�ดข��นจากประสบการณ7ท��ด� และไม�ด�ของเรา ซ��งในป:จจ�บ�นเราม�กจะพบ
ก�บประสบการณ7ท��ไม�ด�มากกว�าประสบการณ7ท��ด� เราจ�งม� Mindset ท��ไม�ด�เยอะมาก เราจ�ง
ต�องพ�จารณา Mindset ท��ไม�ด�ของเราแล�วปลดออกไป เพ8�อให�เราม�พฤต�กรรมท��ด�ข��น

ว�ธ&การปลด Mindset ท&'เปMนลบ
1. ร��ก�อนว�าเราม� Mindset อะไรบ�าง ท��งลบและบวก

1.1 หาสาเหต�ของ Mindset ท��เป/นลบ
2. พ�จารณา Mindset ท��เป/นลบน��นว�าไม�ด�ต�อต�วเองอย�างไร
3. ค�ดในทางบวก ท��ตรงข�าม บอกต�วเองซ�4า ๆ
4. ระล�กได�ตลอดเวลาถ�ง Mindset ท��เป/นบวกน��น ๆ
5. ทบทวนว�า Mindset ท��เป/นบวกน��น ๆ ว�าท4าประโยชน7ให�ก�บเราอย�างไรบ�าง

ต�วอย%างการปลด Mindset ท&'เปMนลบ
1. Mindset ท��เป/นลบ: ไม�กล�าท4าความด� เพราะกล�วคนน�นทา

1.1 สาเหต�: เคยได�ย�นค4าว�า “ท4าด�แต�อย�าเด�น จะเป/นภ�ย”
2. ไม�ด�อย�างไร: ท4าให�เราไม�กล�าท4าความด�
3. ค�ดในทางบวก ท��ตรงข�าม: “ท4าด�ได�ด�” หร8อ “ท4าด�ตกน�4าไม�ไหล ตกไฟไม�ไหม�”
4. ค�ดบ�อย ๆ ก1จะปลด Mindset น��ได�
5. ประโยชน7: ท4าให�เราท4าด�ได�มากย��งข��น เจร�ญก�าวหน�าได�มากย��งข��น

เอนก สร�ป / พ�มพ7
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