
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&' 1 พฤศจ�กายน 2552 (คร�7งท&' 8)

พฤต�กรรมมหาบ�ณฑ�ต
หล�งจากท	
น�กศกษาส�าเร�จมหาบ�ณฑ�ตแล�ว ขอให�ค�ดเสมอว#า ตนเองย�งร�:น:อยอย�% 

ย�งสามารถเร	ยนร&�ส�
งต#าง ๆ ในโลกท	
ม	ประโยชน,ได�อ	กมากมาย ซ
งจะท�าให�เป/ดร�บส�
ง
ต#างๆ และม	ความรอบร&�มากข0น แต#ก�ม	มหาบ�ณฑ�ตมากมายท	
ไม#เร	ยนร&�อะไรเพ�
มข0นอ	กเลย 
ความร&�ความสามารถก�จะหย3ดอย&#แค#ท	
ศกษาจบมาเท#าน�0น เหต3ท	
เป4นเช#นน	0เพราะเขาเหล#า
น�0นร&�สกว#าเขาม	ความร&�เยอะแล�ว จงป/ดตนเองไม#ร�บส�
งใด ๆ อ	ก

ส�าหร�บการฟ6งการบรรยายของ ดร.บ3ญเก	ยรต� น�กศกษาต�องท�าความเข�าใจในส�
ง
ท	
แนะน�า บางอย#างก�ต�องท�าความเข�าใจให�ลกซ0งไปเลย บางอย#างก�ต�องน�ากล�บไปฝ:ก
ค�ดเองท	
บ�าน ซ
งจะท�าให�ส�
งท	
ม	ประโยชน,เหล#าน	0ต�ดต�วเราไปตลอดช	ว�ต

ในการฝ:กค�ดน	0เราต�องฝ:กบ#อย ๆ เพราะย�
งฝ:กเราก�จะย�
งเก#ง ย�
งช�านาญ

จ�ตใต:ส<าน=ก (Subconscious)
จ�ตใต�ส�านก ไม#ร&�ผ�ดร&�ถ&ก เช<
อฟ6งจ�ตส�านกอย#างไม#ม	เง<
อนไข ม	ความสามารถพ�เศษ 

หร<อม	พล�ง 5 ประการด�วยก�น ค<อ
1. ไม#เคยหล�บ
2. เหน	
ยวน�า
3. รวดเร�ว กว#าจ�ตส�านกมาก
4. ห&ท�พย,
5. ตาท�พย,

การท	
จ�ตใต�ส�านกไม#เคยหล�บ จงท�าให�เก�ดปรากฎการณ,ต#าง ๆ เช#น
• ต<
นนอนตามเวลาท	
ต�0งใจได� โดยไม#ต�องใช�นาฬ�กาปล3ก
• ถ�าไม#อยากให�ขโมยเข�าบ�าน ก�สามารถก�าหนดจ�ตใต�ส�านก ให�ช#วยด&แลเป4นยามให�

ก�บเราได�
• ล&กสาวของ ดร.บ3ญเก	ยรต� ตอนเล�ก ๆ จะละเมอเด�นเป/ดประต&ออกมาจากห�องนอน 

ภรรยาของ ดร.บ3ญเก	ยรต� ซ
งนอนอย&#อ	กห�องหน
ง กล�วว#าล&กจะละเมอเด�นตกบ�นได 
ท�าให�เวลาล&กเด�นละเมอบ�ดล&กบ�ดเป/ดประต& แม�จะอย&#อ	กห�องหน
งก�จะร&�และว�
งไปหา
ล&กท�นท	 ท�0ง ๆ โอกาสท	
จะได�ย�นม	น�อยมาก ซ
งก�เป4นปรากฎการณ,ของจ�ตใต�ส�านกท	

ต<
นเฝEาให�ตลอดเวลา
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• นอกจากน	0ล&กสาวของ ดร.บ3ญเก	ยรต� เวลาน�
งรถมาท�างานก�จะหล�บ โดยจะต<
นก#อนท	

รถเล	0ยวเข�าซอยบร�ษ�ทท3กคร�0ง

หากเราเข�าใจปรากฎการณ,เหล#าน	0 เราก�จะสามารถใช�จ�ตใต�ส�านกให�เป4นประโยชน,  
ให�คอยค3�มครองต�วเราได� อย#างหญ�งสาวท	
ต�องเด�นในท	
ม<ด ๆ คนเด	ยว ต�องค�ดบวกว#า 
“เราจะปลอดภ�ย ไม#ม	ใครกล�ามาฉ3ดเรา” หร<อ “ไม#ม	ใครมาฉ3ดเราได�”

ผ&�บร�หารในเคร<อสหพ�ฒน,ท#านหน
ง ไปต#างประเทศของจะหายท3กคร�0ง เป4นเพราะ
ว#าเขากล�วของหาย ย�
งกล�วของก�ย�
งหาย เพราะเม<
อกล�วจ�ตใต�ส�านกก�จะย�
งเช<0อเช�ญ 
เหน	
ยวน�าขโมยให�เข�ามาขโมยทร�พย,ส�น จนในคร�0งล#าส3ดท	
ผ&�บร�หารคนน	0ไปต#างประเทศ 
ถงขนาดถ&กโจรจ	0ช�งทร�พย,เลยท	เด	ยว จ�ตใต�ส�านกจงม	ผลอย#างมากก�บส�
งท	
เก�ดข0นก�บต�ว
เรา เวลาเราค�ดอะไรเราจงต�องค�ดอย#างพ�ถ	พ�ถ�น

ค�าพ&ดของพ#อแม# ก�ม	ผลต#อจ�ตใต�ส�านกของล&กอย#างมาก โดยเฉพาะตอนท	
ล&กย�ง
เป4นเด�ก พ#อแม#ท	
พ&ดบวกก�บล&ก โตข0นล&กก�จะม	พฤต�กรรมท	
ด	เป4นบวก ตรงข�ามก�บพ#อแม#
ท	
พ&ดลบ พอล&กโตข0นก�จะม	พฤต�กรรมท	
เป4นลบ

กรณ	ท	
ม	การว�จ�ยน�กโทษท	
ต�ดค3กในอเมร�กา พบว#าน�กโทษส#วนใหญ#ตอนเด�ก ๆ จะ
เคยถ&กพ#อแม#ด3ด#าว#า “อย#างน	0อ	กหน#อยต�องต�ดค3กต�ดตาราง” อ�ทธ�พลของค�าพ&ดน	0ท�าให�
โตข0นคนเหล#าน	0ม	โอกาสต�ดค3กส&งมากข0น

ล&กของแพทย, โตข0นก�ม�กไม#อยากเป4นแพทย, โดยเฉพาะกล3#มท	
ตอนเด�ก ๆ เห�น
พ#อแม#ท	
เป4นแพทย,ท�างานอย#างหามร3#งหามค
�า ดกด
นก�ย�งต�องด&แลคนไข� จงไม#อยาก
เป4นแพทย,ท	
ต�องล�าบากอย#างท	
ตนเห�น

น�กเร	ยนแพทย,ท	
กระโดตกฆ#าต�วตายก�ม	ข#าวให�เราพบเห�น ท	
เป4นเช#นน	0ก�เก�ดจาก
ความเคร	ยด อ�นอาจเก�ดจากพ#อแม#ให�เร	ยนแพทย, แต#ล&กไม#ชอบ อาจจะไม#ชอบการ
ค�านวณ หร<ออาจจะเป4นเพราะกล�วผ	 พอท�าตามความคาดหว�งของพ#อแม#ไม#ได� เคร	ยด
มาก ๆ จงไปกระโดดตกฆ#าต�วตาย

น�กก	ฬาท	
เล#นก	ฬาต�0งแต#เด�ก ๆ หากเวลาใดท	
แข#งแพ�แล�วถ&กพ#อแม#ว#า โตข0นตอน
แข#งก	ฬาก�จะร&�สกเคร	ยด กล�วแพ� เวลาแข#งก�จะเกร�ง จงแพ�บ#อย

อย#างล&กอาย3 6 – 7 ขวบ พ#อแม#มาบอกล&กว#า “ล&กต�องด&แลพ#อแม#นะ” ล&กก�จะเก�ด
ความเคร	ยดเพราะจ�ตของล&กจะร&�สกว#าล&กเองต�วเล�กน�ดเด	ยว จะต�องด&แลพ#อแม#ท	
เป4น
ผ&�ใหญ#ต�วโต ๆ ต�0ง 2 คน จะด&แลได�อย#างไร

พ#อแม#จงต�องพ�ถ	พ�ถ�นก�บค�าพ&ดท	
จะพ&ดก�บล&กให�มาก ๆ เพราะค�าพ&ดเหล#าน�0นจะม	
ผล จะม	อ�ทธ�พลต#อล&กส&งมาก

ส3ภาษ�ตหร<อค�าคมก�ม	ผลก�บจ�ตใต�ส�านกของเรา อาท� แพ�เป4นพระ ชนะเป4นมาร 
ท�าให�คนไทยไม#ส&�ใคร ร&�สกว#าการแพ�เป4นส�
งท	
ด	 ย�
งเป4นน�กก	ฬาจะค�ดอย#างน	0ไม#ได�
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น�กก	ฬาจะต�องค�ดบวกว#า “เราไปแข#งท	
ไหน เราก�จะชนะท3กท	” ส�าหร�บบางคร�0งท	

แข#งแล�วแพ�ก�ให�ค�ดว#า “คร�0งหน�าเราจะชนะ” หร<อ “ไม#ม	อะไรสมบ&รณ,แบบ 100% ส#วน
ใหญ#เราชนะแต#ก�ต�องม	แพ�บ�าง แต#คร�0งหน�าเราจะชนะ”

น�กก	ฬากอล,ฟระด�บโลก Tiger Woods พ#อของเขาก�สอนให�ว#าเวลาต	กอล,ฟอย#า
ค�ดย�อนอด	ตในเร<
องขมข<
น อย#าไปค�ดถง Shot ท	
ไม#ด	 ไม#เช#นน�0นจะเก�ดเหต3การณ,น�0นซ0�า
ข0นมาอ	ก เวลาต	เส	ยจงต�องพ&ดถงน�อย ๆ ค�ดถงน�อย ๆ ไม#ควรให�ส�มภาษณ, จะต�องค�ดว#า 
“ต#อไปเราจะต	ด	ข0น” “ต#อไปจะต	ได�ด	” ค�ดไปข�างหน�าม3#งในความส�าเร�จตลอดเวลา ซ
ง
เป4นการปล3กจ�ตให�ม	พล�ง

Tiger Woods ต�0งแต#เด�ก ๆ พ#อเขาจะส#งไปหาแพทย,ทางด�านสะกดจ�ต เพ<
อบอก
ให�เขาด	 เก#ง เป4นแชมป_ และก#อนนอนก�จะม	เทปบ�นทกเส	ยงให�เขาฟ6ง บอกว#า “เขาต�อง
เป4นแชมป_ ต�องเป4นแชมป_ท	
เก#งท	
ส3ดในโลก” เขาจงต	กอล,ฟได�ด	มาโดยตลอด

น�กก	ฬาของไทยสอนเร<
องเทคน�คก�นเยอะมาก แต#กล�บล<มสอนเร<
องการค�ดบวก

ค�ดบวก (Positive Thinking)
ค�ดบวก ไม#ใช#เร<
องของข�อเท�จจร�ง ไม#ใช#เร<
องของข�อม&ล เป4นการก�าหนดจ�ตของ

เราให�ม	พล�งท	
ด	
ต�วอย#างการค�ดบวก
น�กศกษาท	
 ดร.บ3ญเก	ยรต� เคยสอนมาบ#นให� ดร.บ3ญเก	ยรต� ฟ6งว#าเพ<
อนท	
ท�างานท	


ต�าแหน#งส&งกว#า ชอบเอางานท	
เพ<
อนเองต�องร�บผ�ดชอบมาให�ท�าเป4นประจ�า ซ
งงานเหล#า
น�0นก�ไม#ได�อย&#ในความร�บผ�ดชอบของเขาเลย ดร.บ3ญเก	ยรต� ได�แนะน�าน�กศกษาคนน	0ไป
ว#าให�เขาท�าไป ให�ค�ดบวกว#า “ย�
งท�าก�ย�
งได�ประสบการณ, ท�าไปอ	กหน#อยก�จะด	เอง” เขา
ก�ไปปฏ�บ�ต�ตาม อ	กไม#นานเขาก�ได�ร�บต�าแหน#งของเพ<
อนคนน�0น ส#วนเพ<
อนคนน�0นก�ถ&ก
ย�ายไปท�างานท	
อ<
น ซ
ง ดร.บ3ญเก	ยรต� ก�แนะน�าเพ�
มอ	กว#า “อย#าไปสมน0�าหน�าเขา ท	
เขา
ถ&กย�ายไปท	
อ<
น”  �เราย�งต�องหว�งด	ต#อเขา หว�งด	ให�เขาได�ร�บต�าแหน#งด	 ๆ ส&งข0นไปอ	ก 
เหต3การณ,น	0ท�าให�น�กศกษาผ&�น�0นเข�าใจว#าการค�ดบวกด	อย#างไร

หากเราส�งเกตคนท	
จะเจร�ญก�าวหน�าในงาน ในองค,กร จะพบว#าเขาเหล#าน�0นเป4น
คนท	
ค�ดบวก อย#างน�กแสดงท	
ด	ก�ต�องเป4นคนค�ดบวก ท�0งก�บต�วเอง ก�บผ&�อ<
น ก�บอาช	พ

• ค�ดบวกก�บต�วเอง เช#น ค�ดว#าตนเองจะเป4นดารายอดน�ยม เป4นดาวค�างฟEา
• ค�ดบวกก�บผ&�อ<
น เช#น เพ<
อนร#วมงานน#าร�กท3กคน ท3กคนจะช#วยเรา จะด	ก�บเรา ท3ก

คนจะคอยด&แลเรา
น�กก	ฬา เวลาท	
แข#งข�นแล�วแพ� ก�จะค�ดลบ แบบน	0เป4นการน�าข�อเท�จจร�งมามาเป4น

บรรท�ดฐานในการค�ด น�กก	ฬาเหล#าน	0จะประสบความส�าเร�จไปได�ไม#นาน แต#การค�ดบวก
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ไม#ใช#เร<
องของข�อเท�จจร�ง แต#เป4นการปล3กจ�ตให�ม	พล�งตามท	
ได�กล#าวมาแล�ว และ
น�กก	ฬาท	
ค�ดบวกก�จะม	โอกาสชนะมากกว#าน�กก	ฬาท	
ค�ดลบ

กรณ	เส<0อเหล<อง เส<0อแดง เราก�ย�งค�ดได� เช#น เร<
องน	0เป4นเร<
องท	
ไหน ๆ ก�ม	 ท	
อ<
นเขา
ย�งแย#กว#าเราอ	ก ประเทศของเราม	แค#น	0ก�ด	มากแล�ว ด	กว#าประเทศอ<
นต�0งเยอะ

เร<
องการค�ดบวกน	0 ขอให�น�กศกษาน�ากล�บไปค�ดบ#อย ๆ จนเก�ดความเข�าใจท	
ลก
ซ0ง จงจะเก�ดประโยชน,ก�บต�วเอง ก�บส�งคม เพราะคนสม�ยน	0ม	แนวโน�มท	
จะค�ดลบ ยดต�ด
ก�บข�อเท�จจร�งส&งมาก ขาดความเข�าใจในเร<
องค�ดบวก และหากจะส�งเกตด&คนท	
รวย ๆ ใน
ประเทศไทย จะพบว#าเขาเหล#าน�0นม	เร<
องของการค�ดบวกอย&#มาก ไม#เช#นน�0นคงไม#ม	ว�นน	0

การเปล&'ยนต�วเอง
Resolution: ในแต#ละปg ดร.บ3ญเก	ยรต� จะทบทวนว#าจะเปล	
ยนแปลงพฤต�กรรม

อะไร จะปร�บปร3งต�วเองให�ด	ข0นตรงไหน โดยไม#ต�องรอให�เก�ดป6ญหา หร<อม	เหต3กดด�นให�
ต�องเปล	
ยนแปลง โดยพ�จารณา ทบทวนต�วเองว#าเราจะเปล	
ยนตรงไหน อย#างไร เพ<
อให�
ตนเองด	ข0น ส�งคมด	ข0น

จงขอฝากว�ธ	ค�ดน	0ให�น�กศกษาลองน�าไปค�ดด& โดยให�ค�ดเสมอว#าท3กเร<
องสามารถ
เปล	
ยนได�ท�0งน�0น ไม#ว#าจะเป4นเร<
องเล�กหร<อเร<
องใหญ#ก�ตาม

ดร.บ3ญเก	ยรต� เองก�ได�พ�ฒนาปร�บเปล	
ยนต�วเองไปแล�วมากมายหลายเร<
อง เช#น 
เล�กส&บบ3หร	
 เล�กด<
มส3รา เล�กค�ดไม#ด	ก�บคนอ<
น (ค�ดลบก�บคนอ<
น)

ในการส�านก ตระหน�กถงภาวะโลกร�อน ดร.บ3ญเก	ยรต� ก�ได�พ�ฒนาปร�บเปล	
ยนต�ว
เอง เช#น

• ลดการใช�กระดาษท�ชช& จากใช� 20 กว#าแผ#นต#อว�น เปล	
ยนมาใช�ผ�าเช�ดหน�า ซ
ง
กว#าจะปร�บได�ก�ใช�เวลาเป4นเด<อน

• การข�บรถโดยใช�ความเร�วอย#างมาก 100 – 110 ก�โลเมตรต#อช�
วโมง เพราะถ�าย�
ง
ข�บรถเร�วก�จะย�
งเปล<องน0�าม�น และจะปล#อย CO2 ออกมามากข0น สมมต�รถใช�
ความเร�ว 90 ก�โลเมตรต#อช�
วโมง จะใช�น0�าม�น 16 ล�ตรต#อก�โลเมตร แต#พอว�
งท	
 
140 ก�โลเมตรต#อช�
วโมง จะใช�น0�าม�น 8 ล�ตรต#อก�โลเมตร

การบ:าน
ให�น�กศกษาไปค�ดว#าต�วเราเอง เราจะพ�ฒนาปร�บเปล	
ยนต�วเราเอง “ด�ดจร�ต” ก	


เร<
อง อะไรบ�าง ในปgหน�า (1 ม.ค. 53) ค�ดแล�วให�เราวางแผนด�วยว#าจะใช�ว�ธ	การอย#างไร 
โดยส#ง E-mail มาท	
: anakeicc@icc.co.th
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การน=ก - การค�ด
• การน=ก (Recall) ค<อ การน�าประสบการณ, หร<อเร<
องเด�ม ๆ ท	
เคยท�า หร<อจดจ�า

ไว� น�ามาใช� เช#น
◦ ฟ6ง เห�น ส�
งท	
คนอ<
นท�ามา
◦ ข�อม&ลต#าง ๆ ท	
ได�ร�บมา
◦ เน<0อหาจากการเร	ยนหน�งส<อ การอบรมส�มมนา
◦ เน<0อหาจากการอ#านหน�งส<อ

• การค�ด   (Think)   ต�องเร�
มจากการม	ว�ตถ3ประสงค,หร<อเปEาหมาย และจงค�ดหาว�ธ	
การหร<อกระบวนการ เพ<
อให�บรรล3ว�ตถ3ประสงค,หร<อเปEาหมายท	
ต�0งไว�

หล�กค�ด
ค<อ บทสร3ปส�0น ๆ  ของเร<
องราวต#าง ๆ  ท	
ม	ประโยชน,  แล�วน�ามาค�ดบ#อย ๆ จน

สามารถน�าไปประย3กต,ใช�ในการท�างาน หร<อการด�าเน�นช	ว�ต เพ<
อให�ประสบความส�าเร�จ

ว�ธ&สร:างหล�กค�ด
เม<
อเราร&�อะไรมา (ร�บร&�) แล�วน�ามาท�าความเข�าใจ (เร	ยนร&�) แล�วน�าส�
งท	
เร	ยนร&�มา

เฉพาะในส�
งท	
ด	 ม	ประโยชน, น�ามาสร3ปเป4นประเด�นส�0น ๆ แล�วค�ดถงประเด�นน�0นซ0�าๆ 
บ#อยๆ จนฝ6งลงไปในจ�ตใต�ส�านก เป4นหล�กค�ด จนสามารถน�าออกมาประย3กต,ใช�ให�เก�ด
ประโยชน,ได�ในสถานการณ,หร<อเหต3การณ,ท	
ใช# ท	
เหมาะสม (ร�บเร	ยนร&�)

ท	
ต�องน�ามาสร3ปเป4นประเด�นส�0น ๆ เพราะจ�ตใต�ส�านกไม#สามารถร�บประโยคท	
ยาว ๆ 
ได�

Mindset (จ�ตก<าหนด)
ค<อ ฐานความค�ดท	
เรายดต�ด ซ
งม	ท�0งท	
เป4นบวกและลบ ท�0งท	
ร&�ต�วและไม#ร&�ต�ว โดย

เป4นความเช<
อท	
ฝ6งอย&#ในจ�ตใต�ส�านก ซ
งม	ผลต#อพฤต�กรรม

ว�ธ&ปลด   Mindset  
• ร&�ก#อนว#า เราม	 Mindset อะไรบ�าง ท�0งลบและบวก
• พ�จารณาว#า Mindset ท	
เป4นลบน�0นน#าจะไม#ด	ต#อต�วเองอย#างไร
• ค�ดในทางบวก ท	
ตรงก�นข�าม โดยบอกต�วเองซ0�า ๆ
• ระลกได�ตลอดเวลาถง Mindset ท	
เป4นบวกน�0น ๆ
• ทบทวนว#า Mindset ท	
เป4นบวกน�0น ๆ ว#าท�าประโยชน,ให�ก�บเราอย#างไรบ�าง
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ต�วอย%าง Mindset และว�ธ&ปลด
Mindset: งานยากเก�นไป เพราะไม#เคยท�า
สาเหต$ของ Mindset: เคยท�างานพลาดมาแล�วคร�0งหน
ง จงไม#อยากท�างานท	
ไม#เคย

ท�ามาก#อน
ส%งผลถ=งงาน: ท�าให�ห�วหน�าขาดความม�
นใจในต�วเขา ท�าให�เส	ยโอกาสท	
ด	
ว�ธ&ค�ดเพW'อปลด Mindset:

• ให�ท�าบ#อย ๆ ถ�าพลาดก�ค�ดเส	ยว#าเป4นประสบการณ, จะได�ไม#ท�าพลาดอ	ก
• ไม#ม	อะไรยากเก�นความสามารถ
• เราสามารถท�าได�ท3กเร<
องท	
ได�ร�บมอบหมายมา
• งานยากท�าให�เราม	ความเช	
ยวชาญมากข0น
• ไม#ม	อะไรท	
เราท�าไม#ได�
• ฯลฯ

Mindset: กล�วในส�
งท	
ย�งไม#เก�ด
สาเหต$ของ Mindset: เพ<
อนบอกว#า งานท	
ได�ร�บมอบหมายยาก
ส%งผลถ=งงาน: ขาดความร�บผ�ดชอบต#องาน และม	ผลกระทบต#อองค,กร
ว�ธ&ค�ดเพW'อปลด Mindset:

• งานน	0ง#ายมาก
• ไม#ม	งานใดยากเก�นความสามารถ
• เราท�าได�
• กล�าค�ด กล�าท�า แล�วจะประสบความส�าเร�จ
• อะไรท	
ย�งไม#เก�ดอย#างไปกล�ว เราท�าให�เต�มความสามารถเราก#อน
• ถ�าเราต�0งใจ ไม#ม	อะไรท	
น#ากล�ว
• ฯลฯ

Mindset: ไม#กล�าพ&ดภาษาอ�งกฤษก�บชาวต#างชาต�
สาเหต$ของ Mindset: เคยฟ6งภาษาอ�งกฤษแล�วไม#เข�าใจ จงตอบค�าถามไม#ได�
ส%งผลถ=งงาน: หล	กเล	
ยงท	
จะเผช�ญหน�าก�บชาวต#างชาต�
ว�ธ&ค�ดเพW'อปลด Mindset:

• ภาษาอ�งกฤษไม#ใช#เร<
องยาก
• ภาษาอ�งกฤษง#ายน�ดเด	ยว
• เราต�องท�าได�
• ฯลฯ
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Mindset: ความกดด�นท	
มาจากความคาดหว�งของคนรอบข�าง
สาเหต$ของ Mindset: ค�ดลบ เน<
องจากตอนเด�ก ๆ เวลาแพ�พ#อจะด3จะว#า
ส%งผลถ=งงาน: เคร	ยดในขณะท	
ม	การแข#งข�น
ว�ธ&ค�ดเพW'อปลด Mindset:

• เราไปแข#งท	
ไหน เราก�จะชนะท3กท	

เอนก สร3ป / พ�มพ,
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