
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&' 8 พฤศจ�กายน 2552 (คร�7งท&' 9)

ทบทวนเน97อหา
การค�ดบวกเป�นเร�องท��ม�ความส�มพ�นธ�เช�อมโยงก�บเร�องจ�ตใต�ส าน!ก จะเป�นการน!ก

หรอการค�ดก%ด� ล�วนเก��ยวข�องก�บจ�ตใต�ส าน!กท�(งน�(น เพราะเม�อเราน!กหรอค�ดถ!งเร�องใด
บ*อย ๆ เร�องน�(นก%จะถ,กบ�นท!กเก%บเข�าไปในจ�ตใต�ส าน!ก แล�วจ�ตใต�ส าน!กก%จะเหน��ยวน าส��ง
ท��เราน!กหรอค�ดน�(นให�เก�ดข!(นก�บเรา อย*างน!ก/ค�ดถ!งผ�บ*อย ๆ ผ�ก%จะมา หรอน!ก/ค�ดถ!ง
ผ,�ร�ายบ*อย ๆ ผ,�ร�ายก%จะมา หรอน!ก/ค�ดถ!งมะเร%งบ*อย ๆ มะเร%งก%จะมา ย��งน!ก/ค�ดมากเท*าไร 
โอกาสท��จะเก�ดก%ม�มากข!(นเท*าน�(น

จ�ตใต�ส าน!กม�พล�งมาก สามารถเหน��ยวน าส��งต*าง ๆ ให�เก�ดข!(นก�บต�วเราได� 
จ�ตใต�ส าน!กจะควบค2มระบบต*าง ๆ ในร*างกายเราเกอบท2กระบบ และบางคนก%บอกว*า
ควบค2มมะเร%งด�วย ด�งน�(นเราจ!งต�องค�ดบวกบ*อย ๆ ส��งด� ๆ ก%จะเก�ดข!(นก�บต�วเรา

จ�ตใต�ส าน!กไม*ม�ข�อพ�ส,จน� มองก%ไม*เห%น บางคนจ!งไม*เช�อไว�ก*อน ค�ดอย*างน�(
เป�นการค�ดลบ ซ!�งบางท�ก%กลายเป�น “จร�ต” ของเรา หรอจะเร�ยกว*า “Mindset” ของเรา 
คอ อะไรท��มองไม*เห%น พ�ส,จน�ไม*ได� จะไม*เช�อ

ด�งน�(นเวลาใครพ,ดอะไรในท��เราไม*เคยเห%น หรอส�มผ�สไม*ได� เราต�องน าส��งน�(นมา
ท าความเข�าใจ ค�ดสร�างมโนภาพตามไป พ�จารณาว*าส��งน�(นเป�นประโยชน�ก�บต�วเราหรอ
ไม* ม�ประโยชน�ก�บเราตอนไหน

คนไทยเราถ,กสอนให�เป�นคนถ*อมต�ว คนท��ค�ดบวก ค�ดว*าตนเองจะต�องรวย เก*ง 
ท าส��งต*าง ๆ ส าเร%จ คนรอบข�างก%จะหาว*าเป�นคนโอ�อวด โม�เก*ง ฝอยเก*ง ฝAนกลางว�น 
ท าให�คนไทยไม*กล�าแสดงออก ไม*กล�าแสดงความค�ดเห%น ไม*กล�าพ,ด

ย��งใครท��ม�พ*อแม*ชอบพ,ดว*า “อย*าฝAนกลางว�น” “อย*าค�ดอะไรลมๆ แล�งๆ” “ค�ดได�
ต�องท าได�ด�วย” ก%จะเป�นคนท��ไม*กล�าค�ด ไม*กล�าพ,ด พ*อแม*จ!งต�องคอยส*งเสร�มล,กหาก
ล,กท าส��งท��ด� ถ!งแม�จะเป�นเพ�ยงความค�ดก%ตาม เพราะคนท��ค�ดด�จะม�โอกาสส าเร%จส,งกว*า
คนท��ค�ดไม*ด�หรอค�ดว*าต�วเองท าไม*ได�

เม�อคร�(งท�� ดร.บ2ญเก�ยรต� ไปอบรมเร�องจ�ตใต�ส าน!ก ผ,�เข�าอบรมคนหน!�งอธ�ษฐานว*า  
“เขาอยากจะพ,ดไม*ต�ดอ*าง” ท�(ง ๆ ท��คนอ�น ๆ ฟAงเขาพ,ดก%ไม*ร,�ส!กว*าเขาพ,ดต�ดอ*างแต*
อย*างใด หล�งจากน�(นเขาก%ม�โอกาสมาค2ยก�บ ดร.บ2ญเก�ยรต� บอกว*าเขาค�ดว*าต�วเขาไม*
ประสบความส าเร%จเป�นเพราะเขาพ,ดต�ดอ*าง ดร.บ2ญเก�ยรต� จ!งต�องอธ�บายให�เขาฟAงว*า 
การพ,ดต�ดอ*างก�บความส าเร%จเป�นคนละเร�องก�น ไม*เก��ยวข�องก�น คนท��ม�ช�อเส�ยงหรอคน
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เก*งหลาย ๆ คน ก%เป�นคนท��พ,ดต�ดอ*าง อย*างค2ณช�น โสภณพน�ช ผ,�ก*อต�(งธนาคารกร2งเทพ 
ก%พ,ดต�ดอ*าง แต*ก%ร� ารวยม�ล,กน�องเป�นพ�น ๆ คน หรอแม�แต* ดร.บ2ญเก�ยรต� เองสม�ยก*อนก%
พ,ดต�ดอ*างเช*นก�น

ดร.บ2ญเก�ยรต� จ!งให�เขาค�ดทบทวนเหต2การณ�ต*าง ๆ ตอนเด%ก ๆ และก%พบว*าพ*อ
ของเขาเคยพ,ดว*า “ท าอะไรไม*ด� อย*าท า” ค าพ,ดน�(จ�ตใต�ส าน!กของเขาร�บเข�าไปและ
เหน��ยวน าให�เขาท าอะไรไม*ส าเร%จส�กอย*าง เขาไม*ร,�ต�วเลยว*าค าพ,ดน�(คอสาเหต2 แต*กล�บ
ไปเหมาเอาว*าพ,ดต�ดอ*างเป�นสาเหต2ท��ท าให�ไม*ส าเร%จ

ม�การท าว�จ�ยคนท��ต�ดค2กในสหร�ฐอเมร�กา พบว*า 70 – 80% ของคนท��ต�ดค2ก พ*อ
แม*จะเคยพ,ดก�บล,กว*า “ถ�าท าน�ส�ยไม*ด�อย*างน�( ว�นหน!�งจะต�องต�ดค2ก” จ�ตใต�ส าน!กของล,ก
ก%ร�บเข�าไป พอโตข!(นจ�ตใต�ส าน!กก%เหน��ยวน าให�ต�องต�ดค2กตามค าพ,ดท��พ*อแม*เคยพ,ดไว�

ว�นหน!�ง MD ของบร�ษ�ทในเครอสหพ�ฒน�คนหน!�ง มาขอลาออกเพราะเขากล�วว*าจะ
ท าบร�ษ�ท “เจPง” ท�(ง ๆ ท��บร�ษ�ทก%ม�สภาพการณ�ท��ด�ข!(นอย,*ตลอด ส2ดท�ายจ!งพบว*าตอน
เด%กๆ เขาถ,กพ��ชายของเขาเคยตราหน�าไว�ว*า “คนอย*างน�( ท าอะไรก%ต�องเจPงหมด” ค าพ,ด
ค าน�(ค าเด�ยวท าให�เขาเก�ดความกล�วท��จะท าบร�ษ�ท “เจPง”

จะเห%นได�ว*าค าพ,ดของพ*อแม*หรอผ,�ใหญ*ท��พ,ดก�บเด%ก ส*งผลต*ออนาคตของเด%กคน
น�(นได� พ*อแม*เวลาจะพ,ดอะไรก�บล,กจ!งต�องพ�ถ�พ�ถ�นให�มาก ๆ ต�องไม*พ,ดลบ ๆ ต�องพ,ดใน
เช�งบวกว*าล,กเก*ง ด� จะส าเร%จ ล,กจ!งจะม�โอกาสประสบความส าเร%จในอนาคตมากข!(น

ในเร�องการค�ดบวกน�( ท2กอย*างอย,*ท��ความค�ดของเราไม*เก��ยวก�บคนอ�น ถ�าเราค�ดว*า
อย*างไรเราก%จะส าเร%จ ค�ดให�บ*อย ๆ เราก%จะเก�ดพล�งท��จะเหน��ยวน าให�ความส าเร%จน�(นเก�ด
ข!(นก�บเรา แต*ถ�าเราต�องต�ดต*อก�บคนค�ดลบ สมมต�ว*าเป�นห�วหน�าเรา เราก%ต�องก าหนดจ�ต
ของเราค�ดว*า “เขาต�องฟAงเรา” “เขาต�องเช�อเรา” “เขาต�องยอมร�บเรา” ค�ดให�บ*อย ๆ ก%จะ
เก�ดพล�งท��จะช*วยเราได� ย��งพล�งบวกของเราส,งพล�งลบก%จะต�านไม*อย,*

จ�ตใต�ส าน!กของเราม�พล�งเหน��ยวน า พอเราค�ดว*า “เขาต�องฟAงเรา” “เขาต�องเช�อ
เรา” “เขาต�องยอมร�บเรา” จ�ตใต�ส าน!กของเราก%จะไปเหน��ยวน าเขา เขาก%จะยอมร�บเรา
มากข!(น ๆ ย��งค�ดบ*อยมากเท*าไร เราก%จะเห%นการเปล��ยนแปลงมากข!(นเท*าน�(น การ
เปล��ยนแปลงน�(ไม*ใช*จะเก�ดก�บต�วเขาเพ�ยงอย*างเด�ยว ต�วเราเองก%จะเปล��ยนแปลงท าให�
เขายอมร�บเรามากข!(นด�วย

การส��งจ�ตน�(เราสามารถส��งจ�ตได�ท2กเร�อง ความร�ก ครอบคร�ว การงาน ส2ขภาพ ฯลฯ 
และสามารถส��งจ�ตได�ท2กเวลา ตอนเช�า ตอนข�บรถ ก*อนนอน ฯลฯ ส าหร�บคนท��ค�ดลบอย,*
ก%สามารถเปล��ยนให�ต�วเองเป�นคนค�ดบวกได� โดยเร��มจากการส��งจ�ต ค�ดบวกในส��งใกล�ต�ว 
ในส��งง*าย ๆ แล�วจ!งพ�ฒนาต*อไป ให�เราประสบความส าเร%จ เป�นคนด� ม�เจร�ญก�าวหน�า ม�
ความส2ข
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การค�ดบวกไม*ใช*เร�องของข�อม,ล ไม*ใช*เร�องของข�อเท%จจร�ง ไม*ใช*เร�องของเหต2ผล 
แต*เป�นการค�ดเพ�อให�จ�ตของเราม�พล�ง หรอค�ดแล�วตนเองม�ความส2ข ม�ความเจร�ญ
ก�าวหน�า ย��งเราค�ดบวกได�มากเท*าไร เราเองจะเก�ดการเปล��ยนแปลงไปในทางท��ด�ข!(น
มากข!(น จนเห%นความแตกต*างเม�อเปร�ยบเท�ยบก�บคนท��ค�ดลบได�อย*างช�ดเจน

คนเราจะร,�ว*าต�วเองค�ดบวกหรอค�ดลบ จะต�องต�(งค าถามต�วเองตลอดเวลา ต�อง
ถามว*าตอนน�(ต�วเราก าล�งค�ดบวกหรอค�ดลบอย,* โดยเราต�องแยกแยะเป�นด�วยว*าอะไรเป�น
บวก อะไรเป�นลบ อย*างค าว*า

• “หว�งด�” เป�นบวก
• “เป�นห*วง” เป�นลบ

• “เกล�ยด” เป�นลบ
• “ชอบ” เป�นบวก

เวลาท��เราค�ดจะพ,ดค าว*า “เกล�ยด” ก%ให�ม�สต�ร,�ต�วท��จะไม*พ,ด ไม*ค�ด การท��เราค�ดลบ 
ค�ดไม*ด�ก�บคนอ�น ต�วเราเองก%จะเป�นไปตามน�(นไปด�วยโดยไม*ร,�ต�ว

ส าหร�บบางคนเวลาท าไม*ด�ก�บคนอ�นก%ไม*ร,�ต�ว หรอไม*ยอมร�บ แต*พอคนอ�นมาท า
ก�บเราแบบเด�ยวก�น กล�บโมโห ไม*ชอบ การท��จะท าให�เราเป�นคนท��ค�ดบวกได�มากข!(น เรา
ต�องหม��นสนใจแยกแยะค าพ,ด ความค�ด ว*าอ�นไหนเป�นบวก อ�นไหนเป�นลบอย,*ตลอด
เวลา ย��งฝSกแยกแยะบ*อย ๆ เราก%ย��งช านาญ พอค�ดลบก%จะร,�ต�ว หย2ดได� และปร�บมาเป�น
บวกแทนท�นท�

ค�ดบวก (Positive Thinking)
Positive Thinking คอ การค�ดโดยไม*ต�องใช�เร�องของข�อเท%จจร�ง หรอข�อม,ล แต*

เป�นการปล2กจ�ตของเราให�ม�พล�งท��ด� และม�ประโยชน�ต*อตนเอง ผ,�อ�น สถานการณ� เพ�อม2*ง
ไปส,*ความส าเร%จท�(งทางจ�ตใจและทางกายภาพ

ประโยชนFของการค�ดบวก อาท�
• ท าให�เราท างานม�ศ�กยภาพด�ข!(น
• ม�โอกาสท างานส าเร%จได�มากข!(น
• คนรอบข�างจะด�ข!(น
• ถ�าม�คนค�ดบวกมากพอ จะท าให�ส�งคมประเทศชาต� พ�ฒนาในทางท��ด�ข!(น
• ท าให�ร*างกายแข%งแรง และจ�ตใจด� ม�ส2ขด�ข!(น

คนท��ค�ดบวกจะม�หน�าตาท��ย�(มแย�มแจ*มใสโดยอ�ตโนม�ต� ส*วนส��งท��ม�อ�ทธ�พลท��ท าให�
คนไทยค�ดลบคอ ข�อม,ลข*าวสารท��เป�นเร�องลบ ๆ ซ!�งปAจจ2บ�นม�เป�นจ านวนมาก การร�บ
ข�อม,ลข*าวสารจ านวนมากท��เป�นลบ ท าให�คนไทยค�ดลบโดยไม*ร,�ต�ว

นอกจากข*าวสารท��เป�นลบจะม�อ�ทธ�พลต*อความค�ดของเราแล�ว ค าพ�งเพย หรอ
ส2ภาษ�ตต*าง ๆ ก%ม�อ�ทธ�พลท าให�เราค�ดลบได�เหมอนก�น อย*างค าว*า

• แพ�เป�นพระ ชนะเป�นมาร (คนไทยจ!งไม*ส,�คนอ�น)
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• ร�กษาแชมป_ ยากกว*าการเป�นแชมป_ (คนไทยจ!งเป�นแชมป_ได�ไม*นาน)
• ช�า ๆ ได�พร�าเล*มงาม (คนไทยจ!งท าอะไรช�าไปหมด)

ส2ภาษ�ต ค าพ�งเพยเหล*าน�( จร�ง ๆ ม�เจตนาท��เป�นบวก แต*จ�ตใต�ส าน!กของเรา
ว�เคราะห�ความหมายไม*เป�น จ!งก*อให�เก�ดพฤต�กรรมท��เป�นลบแทน

จ�ตใต�ส าน!กเสมอนเด%กไร�เด�ยงสา แต*ม�พล�งมหาศาล เวลาส�อสารก�บจ�ตใต�ส าน!ก
เราจ!งต�องใช�ค าส�(น ๆ ง*าย ๆ อย*าให�ต�องต�ความถอดรห�ส โดยต�องค�ดถ!งส��งน�(นบ*อย ๆ

ทGาอย%างไรเราจIงจะเปJนคนค�ดบวก
• ใช�สต�พ�จารณาเสมอว*าส��งท��ค�ดอย,*น�(นเป�นบวกหรอลบ
• ถ�าร,�ว*าค�ดลบ ให�ค�ดใหม*ในด�านบวก
• ทบทวนความค�ดในด�านบวก ว*าเก�ดประโยชน�ก�บต�วเองอย*างไร
• ฝSกค�ดบวกบ*อย ๆ

คนค�ดบวก จะต�องสามารถค�ดบวกได�แม�แต*ในสถานการณ�ท��ย� าแย* ไม*ใช*ตอน
สถานการณ�ด�ก%ค�ดบวก พอสถานการณ�แย*ลงก%ค�ดลบไปตามสถานการณ�

แบบฝLกห�ด “ค�ดบวก”
• ถ,กห�วหน�าต*อว*า โดยท��ไม*ใช*ความผ�ดของเรา

◦ ห�วหน�าเป�นห*วงเราไม*อยากให�เราท าผ�ดพลาด
◦ เราเป�นคนท��ห�วหน�าเอาใจใส*มาก
◦ ห�วหน�าส��งสอนเรา ให�เราได�ด�

• เพ�อนชอบเอางานของตนมาให�เราช*วยท า
◦ เราได�ความร,�ใหม* ๆ ได�ความร,�มากข!(น
◦ เราม�ความสามารถ ท าอะไรก%ท าได�
◦ เพ��มประสบการณ�การท างานมากย��งข!(น
◦ เพ�อนไว�ใจเรา เห%นว*าเราเป�นคนเก*ง

• เราร,�ส!กว*าเวลาท าอะไรร*วมก�น เราม�กจะถ,กเอาเปร�ยบปล*อยให�เราท าอย,*คนเด�ยว
◦ เขาเห%นว*าเราเก*ง
◦ เพ�อนร�กเรา เห%นความสามารถของเรา ก%เลยให�เราท า
◦ เพ�อนเห%นเราเป�นคนม�ศ�กยภาพสามารถท าได�

• เม�อร2*นน�อง ได�ร�บ Promote ก*อนเรา
◦ ว�นหน�าต�องเป�นโอกาสของเรา

• เราร,�ส!กว*าม�ปAญหาท��จะต�องแก�ไขมากเหลอเก�น
◦ ท2กปAญหาม�ทางแก�
◦ เราผ*านตรงน�(ไปได�ต*อไปเราจะเป�นคนเข�มแ ข%ง

- 4 -



◦ ปAญหาแก�ได�ง*ายน�ดเด�ยว
◦ ปAญหาช*วยเพ��มประสบการณ�ให�เรา
◦ ปAญหาคอความท�าทาย

• เราร,�ส!กไม*ชอบม�คนมาค2มหรอตรวจสอบการท างานของเรา
◦ ห�วหน�าร�กเรา
◦ ม�คนคอยเอาใจใส*เรา
◦ ห�วหน�าหว�งด�ช*วยตรวจสอบความผ�ดพลาดของเรา
◦ เราจะได�ม�เพ�อน ไม*เหงา

• ม�คนพ,ดว*าเราเป�นคนพ*ายแพ�ตลอดกาล
◦ คร�(งหน�าเราจะชนะ
◦ เขาสร�างพล�งให�ก�บเรา

• เราร,�ส!กว*าเราค�ดแก�ปAญหาน�(ไม*ออก
◦ เด�dยวก%ค�ดออกเอง
◦ พร2*งน�(ฉ�นแก�ปAญหาได�
◦ ปAญหาน�(ต�องแก�ได�
◦ ท2กปAญหาม�ทางออก
◦ ปAญหาน�(ไม*เก�นความสามารถ

Zero base Thinking
Zero base Thinking เป�นการต�(งค าถาม แล�วหาค าตอบ เราจะต�(งค าถามอะไร

ก%ได�แล�วพยายามตอบให�ได�ด�วยต�วเอง แต*คนสม�ยน�(ไม*ชอบท��จะต�(งค าถาม และไม*ชอบ
ท��จะตอบ ชอบแต*จะไปค�นต ารา Search Internet หรอไม*ก%ถามคนอ�น ถามอาจารย� แต* 
Zero base Thinking จะเป�นการต�(งค าถาม แล�วตอบต�วเอง ซ!�งก%เหมอนก�บการ “สอนต�ว
เอง”

คนเราจะสอนต�วเองได� เราต�องเช�อก*อนว*าเราสอนต�วเองได� และเม�อเราสอนต�ว
เองโดยการฝSกต�(งค าถาม แล�วตอบต�วเองบ*อย ๆ เราก%จะได�ค าตอบท��แม*นย าย��งข!(น และ
เก�ดเป�นความช านาญ

Zero base Thinking หมายถ!ง การค�ดแบบไม*ม�ข�อจ าก�ด ไม*ย!ดต�ดก�บฐาน
ข�อม,ลเด�ม ไม*ม�กรอบจ าก�ดทางด�านความค�ด ไม*ต�ดเง�อนไข

เราจะค�ด Zero base Thinking ได�อย*างไร
1. ต�(งค าถามในส��งหรอประเด%นต*าง ๆ และหาค าตอบด�วยตนเอง โดยไม*ต�องอ�างอ�ง

ข�อม,ลเด�ม
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2. ต�(งเปmาหมาย ต�(งว�ตถ2ประ สงค� และหาว�ธ�หรอกระบวนการท��จะท าให�บรรล2เปmาหมาย
หรอว�ตถ2ประสงค�ท��ต�(งไว�

3. ต�(งสมมต�ฐานในส��งต*าง ๆ และหาว�ธ�ทดสอบและค�นคว�าเพ�อพ�ส,จน�ว*าสมมต�ฐาน
น�(นเป�นจร�งหรอไม*อย*างไร

"คGาตอบไม%จGาเปJนตRองม&คGาตอบเด&ยว"
"คGาตอบไม%จGาเปJนตRองม&คนอ9'นร�บรองว%าถ�กตRอง"

ต�วอย*างการต�(งค าถาม แล�วหาค าตอบด�วยตนเอง
• ท าไมทหาร ต�องท าว�นทยาห�ตถ�

◦ เพราะหากโค�งค าน�บ หมวกจะหล2ด
◦ เพราะมอต�องถออาว2ธ
◦ สม�ยโรม�นสวมเกราะ เวลาเคารพก%จะเปnดหน�ากากเพ�อให�เห%นหน�า จ!งกลายมา

เป�นการว�นทยาห�ตถ�
◦ ฯลฯ

• ท าไมคนญ��ป2oนถ!งม�ว�น�ยมากกว*าคนไทย
◦ ต�องส,�เพราะแพ�สงคราม
◦ ประเทศเป�นเกาะ ต�องเอาต�วรอด
◦ ม�ภ�ยธรรมชาต�เยอะ ต�องม�ว�น�ยจ!งจะอย,*รอด
ค าตอบเหล*าน�( ไม*ต�องม�ใครมาบอกเราว*าถ,กหรอผ�ด เป�นการล�บสมองท าให�เราได�

ใช�ความค�ดให�บ*อย ๆ ตอบต�วเองได�อย,*เร�อย ๆ

อ�กว�ธ�หน!�งของ Zero base Thinking คอการต�(งเปmาหมาย เปmาประสงค� สมมต�เรา
ต�องการจะเป�น MD ของบร�ษ�ท เราก%ต�(งเปmาข!(นมา แล�วจ!งมาค�ดว*า จะม�ว�ธ�การ หรอ
กระบวนการอะไรบ�างท��เราต�องท า เพ�อให�เราม�โอกาสถ!งตามเปmาท��ต�(งไว� แล�วระหว*างการ
ด าเน�นการเราก%สามารถหาข�อม,ล เร�ยนร,�ส��งต*าง ๆ เพ��มข!(นได�อ�ก

ว�ธ�ส2ดท�ายของ Zero base Thinking คอการต�(งสมมต�ฐาน ซ!�งก%เหมอนก�บการต�(ง
สมมต�ฐานในการศ!กษาระด�บด2ษฎ�บ�ณฑ�ต ซ!�งก%คล�าย ๆ ก�บการค�ดว*าเร�องน�(น*าจะจร�ง 
แล�วลองพ�ส,จน�ด�วยว�ธ�ต*าง ๆ แล�วหาบทสร2ป

ค าตอบของ Zero base Thinking ไม*จ าเป�นต�องม�ค าตอบเด�ยว เพราะเป�นค า
ตอบของเราเองซ!�งม�มากกว*า 1 ค าตอบก%ได� โดยค าตอบหลาย ๆ ค าตอบท��เราได�มาน�(
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เราก%ต�องน ามาแยกแยะว*า ค าตอบใดส าค�ญ ค าตอบใดม�น�ย โดยค าตอบท��เราตอบต�วเอง
น�(ไม*จ าเป�นต�องม�คนอ�นมาร�บรองว*าถ,กต�อง เราไม*ต�องเอาไปถามใคร หลาย ๆ เร�องเรา
สามารถตอบต�วเราเองได�อย,*แล�ว

การฝSกค�ดแบบ Zero base เราต�องฝSกถามต�วเอง และตอบต�วเองบ*อย ๆ ข�อไหน
ตอบไม*ได�ให�จ าไว� เด�dยวค าตอบก%ออกมา เทคน�คหน!�งของ ดร.บ2ญเก�ยรต� คอจะถามต�ว
เองก*อนนอนในค าถามท��ย�งตอบไม*ได� พอต!�นเช�าก%จะได�ค าตอบ ท��เป�นเช*นน�(เพราะ
จ�ตใต�ส าน!กท��ไม*เคยหล�บ และย�งเก%บบ�นท!กข�อม,ลของเรามาท2กชาต�ภพ จ�ตใต�ส าน!กจ!ง
ช*วยค�ดหาค าตอบให�เราได�แม�ในตอนท��เราหล�บ
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