
บ�นท�กการบรรยายว�ชา MGT636 ประเด�นป�ญหาทางการจ�ดการ
หล�กส�ตรการจ�ดการมหาบ�ณฑ�ต ร$%นท&' 6  มหาว�ทยาล�ยศร&ปท$ม

โดย ดร.บ$ญเก&ยรต� โชคว�ฒนา
คร�-งท&' 1  ว�นอาท�ตย0ท&' 10 ต$ลาคม 2553

การบรรยายท$กคร�-ง ดร.บ$ญเก&ยรต� โชคว�ฒนา จะต�-งใจว%า มาสอนเพ6'อให7
น�กศ�กษาได7ประโยชน0 จ�งขอให7น�กศ�กษาก;าหนดจ�ตว%ามาเร&ยนแล7วจะได7ประโยชน0ด7วย 
การมาเร&ยนในว�ชาน&-และได7ร�บประโยชน0กล�บไปจ�งต7องใช 7ความค�ด และฝ�กเร&ยบเร&ยง
ความค�ดตลอดเวลา

ม�กจะม&คนถาม ดร.บ$ญเก&ยรต� บ%อย ๆ ว%า ว�นหย$ดย�งมาสอนหน�งส6อไม%เหน6'อย
บ7างหร6อ ค;าว%า “เหน6'อย” น&-เป�นค;าทางด7านลบ พ�ดไปนาน ๆ บ%อย ๆ ศ�กยภาพก�จะลด
ลง ท;าอะไรก�ม�กจะเหน6'อย นอกจากค;าว%าเหน6'อย ก�จะม&ค;าว%า “ไม%ม&เวลา” ย�'งพ�ดเราก�
จะย�'งท;างานช 7า เพราะร�7ส �กว%าไม%ม&เวลา ค;าพ�ดต%าง ๆ เราจ�งต7องทบทวนและหล&กเล&'ยง
ท&'จะพ�ดค;าพ�ดท&'เป�นลบเหล%าน&-

ว�น�ย (Discipline) เร6'องเวลา: คนท&'ไปไหนไม%ตรงเวลา ก�จะไปไม%ตรงเวลาเป�น
ประจ;า และม�กจะม&ข7ออ7างต%าง ๆ เช%น ไม%สบาย หร6อป%วย ซ�'งข7ออ7างเหล%าน&-ก�เป�นค;าท&'
ไม%ด& อ7างไปนาน ๆ ส �'งท&'ไม%ด&เหล%าน�-นก�จะส%งผลถ�งเราจร�ง ๆ

คนจะท;างานส;าเร�จ หร6อประเทศท&'จะเจร�ญร$%งเร6อง คนในประเทศจะต7องม&ว�น�ย 
ประเทศท&'ม&ว�น�ย เช%น ญ&'ป$%น ส�งคโปร0 เกาหล& อ�งกฤษ เยอรม�น ฯลฯ ประเทศญ&'ป$%น 
อ�งกฤษ เยอรม�น คนในประเทศจะเป�นคนท&'ม&ว�น�ยมาเน�'นนานแล7ว ส%วนคนเกาหล&หล�ง
จากม&ความม$%งม�'นท&'จะเอาชนะญ&'ป$%น จ�งเก�ดการพ�ฒนาจนคนในประเทศม&ว�น�ย เช%น
เด&ยวก�บคนญ&'ป$%นท&'อยากจะเอาชนะอเมร�ก�น คนท&'ม&เป7าจะเอาชนะก�จะสะท7อนความท&'
อยากจะเอาชนะน�-นออกมาในค;าพ�ด ความค�ด และพฤต�กรรม

คนท&'ค�ดจะเอาชนะ จะเก�ดความม$%งม�'น ต�-งใจท&'จะเอาชนะ ซ �'งคนไทยในป�จจ$บ�น
ไม%ค%อยม&ความม$%งม�'นท&'จะเอาชนะผ�7อ6'น เพราะค�ดลบว%าไทยเราส� 7คนอ6'นไม%ได7 นอกจาก
น&-คนไทยย�งชอบว%าคนไทยก�นเอง ซ�'งเป�นความค�ดทางด7านลบ เช%นเด&ยวก�บน�กก&ฬาท&'
ม�กจะชอบพ�ดว%า “ร�กษาแชมป0 ยากกว%าการเป�นแชมป0” ย�'งค�ดย�'งพ�ดโอกาสท&'จะเก�ดส �'ง
ท&'เป�นลบอย%างท&'เราพ�ดก�จะม&มากข�-น เป�นแชมป0ก�เป�นได7ไม%นาน
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เราจ�งต7องปร�บความค�ดของเราให7เป�นบวก โดยจะต7องค�ดเป�นประโยคง%าย ๆ 
ส�-น ๆ และม&พล�ง เช%น “เป�นแชมป0ก�ง%าย ร�กษาแชมป0ก�ง%าย” ซ �'งจะม&พล�งต%อจ�ตของเรา
ในด7านบวก

ท;าไมคนไทยจ�งค�ดบวก “เป�นแชมป0ก�ง%าย ร�กษาแชมป0ก�ง%าย” ไม%ค%อยเป�น ?

• เพราะคนไทยชอบค�ดลบ

แล7วเหต$ใดคนไทยจ�งค�ดลบก�บเร6'องเหล%าน&- ?

• ขาดความม�'นใจ และขาดความม$%งม�'น

• ด�ถ�กต�วเอง

การต�-งค;าถาม แล7วค�ดหาค;าตอบด7วยตนเอง เร&ยกว%าการค�ดแบบ Zero base 
Thinking (ค�ดแบบฐานศ�นย0) การเร&ยนในระด�บมหาบ�ณฑ�ตม�กจะถ�กสอนให7ไปหา
ข7อม�ลมาสน�บสน$นความค�ดในท$ก ๆ เร6'อง แต%จร�ง ๆ แล7วท$กคนสามามารถค�ดหาค;า
ตอบด7วยต�วของเราเองได7 แต%การค�ดน&-ต7องอาศ�ยการฝ�กฝนจนเก�ดความช;านาญ 
พระพ$ทธเจ7าย�งทรงตร�สสอนว%า คนเราก�สอนต�วเองได7

แต%ป�จจ$บ�นคนกล�บไม%ค�ดท&'จะถามต�วเอง เพราะเพ&ยงเข7า Internet ก�จะสามารถ
ร�7เร6'องต%าง ๆ ได7ในท�นท& ท;าให7คนเราไม%ต7องใช 7สมองค�ดอ&กต%อไป ท;าให7เราไม%ช;านาญ
ในการค�ดนอกจากน&-ก�ย�งท;าให7คนเราม&สมาธ�ส�-นลงอ&กด7วย

การไปน�'งกรรมฐาน ก�เป�นการฝ�กสต�ให7ร�7ต�วตลอดเวลา ท;าให7เก�ดสมาธ� 
กรรมฐานแบ%งเป�น สมาถะกรรมฐาน และ ว�ป�สนากรรมฐาน

กล�บมาท&'เร6'อง “ว�น�ย” ประเทศท&'เจร�ญ ประชากรในประเทศจะต7องม&ว�น�ย แต%คน
ไทยในป�จจ$บ�นกล�บชอบฝ%าฝ6นว�น�ย เพราะเราชอบไปเร&ยนแบบส�'งต%าง ๆ จากอเมร�กา 
ซ�'งคนอเมร�ก�นชอบท&'จะเล&'ยงกฎ ไม%ชอบท;าตามกต�กา ขาดว�น�ย ส �'งเหล%าน&-จ�งถ%ายทอด
มาถ�งคนไทยด7วย เม6'อคนอเมร�ก�นขาดว�น�ย ประเทศก�จะม&ป�ญหาตามมาด7วย แต%
เน6'องจากอเมร�กาปกป�ดป�ญหาต%าง ๆ เก%ง สร7างภาพเก%ง เราจ�งไม%ร�7หร6อเห�นป�ญหาของ
เขา เอาแต%เร&ยนแบบเขาไปเส&ยท$กอย%างโดยขาดว�จารณญาณ

นอกจากน&-การท&'คนไทยขาดว�น�ยก�ม&ป�จจ�ยมาจากสภาพภ�ม�ประเทศ ภ�ม�อากาศ 
อ&กด7วย เม6องไทยของเราอากาศสบาย ในน;-าม&ปลา ในนาม&ข7าว ไม%ต7องท;าอะไรก�ย�งม&
ก�น ไม%ล;าบาก ไม%ต7องม&ว�น�ยก�ย�งอย�%รอดได7 แต%ส;าหร�บในประเทศท&'ล;าบากท�-ง
ภ�ม�ประเทศ และภ�ม�อากาศ หากไม%ม&ว�น�ยก�จะไม%สามารถเอาช&ว�ตอย�%รอดได7
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ประเทศไทยม&ส�'งท&'ด& ๆ มากมาย แต%คนไทยกล�บม�กชอบมองแต%ส �'งท&'ไม%ด&ของ
เราเอง หร6ออาจไปฟ�งความค�ดด7านลบจากคนอ6'น ๆ มา จนท;าให7เราค�ดลบ ซ �'งรวมถ�ง
เร6'องว�น�ยน&-ด7วย

ว�น�ย เป�นป�จจ�ยท&'ม&น�ยส;าค�ญต%อการพ�ฒนาตนเอง องค0กร และประเทศชาต�

สาเหต$ของ Berger crisis ?

• เร6'องอส�งหาร�มทร�พย0

o คนส%วนมากซ6-อมาเพ6'อเก�งก;าไร

เร6'องน&-เก�ดจากการซ6-อไว7ก%อน และต�-งใจท&'จะเบ&-ยวไม%จ%ายเง�น จ�งเก�ดหน&-เส &ยต%อ
เน6'องก�นไปเป�นทอด ๆ ซ�'งในอเมร�กาม&ป�ญหาแบบน&-มากมาย แต%ป�จจ$บ�นคนกล�บใส%ใจ
ในป�ญหาเหล%าน&-น7อยมาก

คนเราต7องม&ว�น�ยในท$ก ๆ เร6'อง โดยต7องทบทวน หากพบว%าส �'งใดท&'เราไม%ม&ว�น�ย 
เราต7องปร�บเปล&'ยน พ�ฒนาจนเก�ดว�น�ยในส�'งน�-น และส�'งใดท&'เราม&ว�น�ยอย�%แล7ว ก�ต7อง
ร�กษาว�น�ยน�-นไว7อย%าให7หย%อนคล7อยไป

การทบทวนต�วเอง จะท;าให7เราร�7ต�วว%าเราม&ส �'งท&'ด&และไม%ด&ใดบ7าง เม6'อพ�จารณา
แล7วส�'งท&'ไม%ด&เราต7องปร�บเปล&'ยนพ�ฒนา อย%าม&ท�ฐ� ท;าไปตามความเคยช �น ท;าไปตาม
น�ส�ยเด�ม

คนเราต7องม&การเปล&'ยนแปลงตนเองไปในทางท&'ด&ข�-นตลอดเวลา ท�-งว�ธ&ค�ด ว�ธ&
พ�ด ฯลฯ โดยต�องสามารถเปล��ยนแปลงต�วเองได�อย�างรวดเร�ว เม6'อค�ดพ�จารณา
ได7แล7วว%าต7องเปล&'ยนแปลงส�'งใด ต7องเปล&'ยนแปลงท�นท& และต7องย6นหย�ดอย%าไปหว�'น
ไหวก�บเส&ยงของคนรอบข7าง เม6'อต�วเราเองม&ว�น�ยแล7ว เราก�จะสามารถเป�นต�วอย%างท&'ด&
ให7ก�บล�กหลาน/ล�กน7องของเราได7

ในเร6'องว�น�ยน&- เราต7องพ�ฒนาว�น�ยในการเร&ยนร�7 ว�น�ยในการส�งเกต ว�น�ยในการต�-ง
ค;าถาม ค6อเห�นอะไรเราต7องร�7จ�กน;ามาค�ดต�-งค;าถามต�วเอง แล7วตอบต�วเอง

ค;าถามฝ�กค�ด: ท;าไมคนเราจ�งสอนต�วเองได7 ?

• ตนเป�นท&'พ�'งแห%งตน (2.5)

• หากท;าผ�ด ก�สามารถร�7และไม%ท;าผ�ดซ;-าอ&ก (2.5) ด7วยส�มมาสต�
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ค;าถามฝ�กค�ด: คนท&'ถ�กเจ7านายต%อว%าบ%อย ๆ เราจะม&ว�ธ&ค�ดอย%างไร ?

• ต%อไปเราจะไม%ให7เขาว%าอ&ก ด7วยการท;า

• เอาค;าท&'โดนว%า มาเป�นแรงผล�กด�นให7เราพ�ฒนาด&ข�-น

• ด&แล7วท&'เขาว%า เราจะได7น;ามาปร�บปร$ง

• ท;าให7ด&ข�-นกว%าเด�ม

• เป�นการต�เพ6'อก%อ

เราสามารถค�ดบวกง%าย ๆ ว%า “ต%อไปน&-เจ7านายต7องช6'นชมเรา ต7องร�กเรา”

เราต7องค�ด ต7องพ�ด ในส�'งท&'เราอยากให7เก�ดข�-น ไม%ต7องรอให7เก�ดเหต$การณ0
เหล%าน�-นก%อนแล7วค%อยค�ด ให7เราค�ดถ�งส �'งท&'เราอยากจะได7 อยากจะเป�นไว7ล%วงหน7าเลย

คนท&'ค�ดฝ�นไว7ล%วงหน7า จะม&โอกาสได7ในส �'งท&'ฝ�นมากกว%าคนท&'ไม%เคยค�ดฝ�นถ�ง
ส�'งน�-นเลย ด�งน�-นถ7าอยากจะให7เจ7านายร�กเรา เราก�ต7องค�ดไว7ล%วงหน7าเลยว%า “ต%อไปน&-
เจ7านายต7องช6'นชมเรา ต7องร�กเรา” โดยต7องไม%ม&แต%... ต%อท7าย

การค�ดไว7ล%วงหน7า จะม&ผลต%อจ�ตใต7ส;าน�ก (Subconscious) ของเราเอง ซ�'งจะ
สน�บสน$นให7เราม&โอกาสท&'จะได7ตามส�'งท&'ค�ดน�-น จะส�งเกตได7ว%าคนท&'จะส;าเร�จ คน ๆ 
น�-นจะต7องม&การวางแผนไว7ล%วงหน7า

ส�'งต%าง ๆ ข7างต7นน&- ถ7าได7น;าไปค�ด น;าไปปฏ�บ�ต� จะเก�ดการเปล&'ยนแปลงท&'จะ
ท;าให7ตนเองด&ข�-น

ว�ตถ$ประสงค0ในการมาศ�กษาในระด�บมหาบ�ณฑ�ต ส%วนหน�'งจะได7ท$นมาเร&ยน 
เร&ยนตามเพ6'อน จะได7ม&เพ6'อนเยอะ ๆ ฯลฯ แต%ส �'งท&'ส;าค�ญค6อ เพ��อพ�ฒนาตนเองให�ม�
ศ �กยภาพทางกายและทางจ$ตให�ส%งข' (น

เม6'อก%อนเราจะถ�กสอนว%า ไปโรงเร&ยนเพ6'อหาความร�7 เพราะสม�ยก%อนท&'ความร�7ย�ง
หาได7ยาก ถ7าไม%มาเร&ยนก�จะไม%ร�7 แต%ป�จจ$บ�นความร�7หาได7ง%าย ม&มากมายจนเก�นความ
จ;าเป�นแล7วด7วยซ;-า

จ�ตของเราจะพ�ฒนาส�งข�-นได7 ต7อง “ฝ�กค�ด” เราจ�งต7องหม�'นฝ�กใช 7ความค�ด ซ�'ง
กาค�ดก�จะต7องอาศ�ยสมอง ซ�'งสมองของคนเราสามารถแบ%งได7เป�น 2 ส%วน ค6อ
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• สมองซ&กซ 7าย: จ;า เก�บข7อม�ล ว�เคราะห0เหต$ผล

• สมองซ&กขวา: จ�นตนาการ ค$ณธรรม มโนธรรม ค�ดสร7างสรรค0

คนป�จจ$บ�นม&แนวโน7มจะใช 7ซ&กซ 7ายมากกว%า เป�นการจ;า หาข7อม�ล ขาดการค�ด 
แม7แต%สมาธ�ก�ส�-นลง

เวลาฟ�งหร6อเห�นอะไร เราต7องน;ามาท;าความเข7าใจ (เร&ยนร�7) ในส�'งท&'เราฟ�งหร6อ
เห�นมา บางคนฟ�งอะไรก�ฟ�งแบบผ%าน ๆ ไม%ได7น;ามาเร&ยนร�7 และหากจะท;าให7ส �'งท&'เรา
เร&ยนร�7น�-นเก�ดประโยชน0 จะต7องบ�นท�กส�'งน�-นเข7าไปในจ�ตใต7ส;าน�กของเรา (ร�บเร&ยนร�7) 
ค6อการเก�บส�'งท&'ม&ประโยชน0น&-มาประย$กต0ใช 7ได7ในเวลาท&'เหมาะสม

คนในป�จจ$บ�นจะไม%ค%อยม&หล�กค�ด หร6อม&ก�ไม%ได7ทบทวนว%าตนม&หล�กค�ดอะไร
บ7าง ส$ภาษ�ตท&'ด& ๆ เราก�สามารถเก�บบ�นท�กไว7เป�นหล�กค�ดของเราได7

นอกจากน&-คนเราย�งม& Mindset ซ�'งม&ท�-งท&'ด& และไม%ด& ท&'เราร�บมาแล7วเก�บไว7ใน
จ�ตใต7ส;าน�กของเราอ&กด7วย Mindset เหล%าน&-จะส%งผลต%อพฤต�กรรมของต�วเรา

น�กก&ฬาท&'ด& ต7องร�7ว%า ก&ฬาล7วนเป�น Mind Game จ�ตใจจ�งม&ความส;าค�ญมากด�ง
ค;าท&'ว%า “จ�ตเป�นนาย กายเป�นบ%าว” กองเช&ยร0 ความค�ดบวกของน�กก&ฬา จ�งม&ความ
ส;าค�ญและส%งผลต%อช�ยชนะ น�กก&ฬาท&'เก%งจะต7องสามารถสร7างมโนภาพของความ
ส;าเร�จได7อย%างเด%นช�ด

อย%างคนท&'ค�ดว%าตนเองจะเจร�ญ ก�จะม&โอกาสเจร�ญได7มากกว%าคนท&'ไม%ได7ค�ด 
อย%างคนท&'ท;างานอย�% ถ7าด�ตามต�วเลขค;านวณแล7วเกษ&ยณไปเง�นเด6อนก�คงย�งไม%ถ�ง
แสน แต%ส;าหร�บความค�ดเราสามารถค�ดว%าเราเจร�ญก7าวหน7าม&เง�นเด6อนเป�นแสนได7 
และคนท&'ค�ดเช%นน&-ก�จะม&โอกาสม&เง�นเด6อนเป�นแสนตามท&'ค�ดสร7างภาพไว7ได7

การใช�ความค$ด

คนในป�จจ$บ�นไม%ได7ใช 7ความค�ด โดยคนท�'วไปไม%ร�7เลยด7วยซ;-าว%า “การน�ก” และ 
“การค�ด” แตกต%างก�นอย%างไร

การน'ก (Recall) ค6อ การท&'เราน�กถ�ง

• ประสบการณ0ท&'ผ%านมา
• ฟ�ง เห�น ส�'งท&'คนอ6'นท;ามา
• ข7อม�ลต%าง ๆ ท&'ได7ร�บมา
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• เน6-อหาจากการเร&ยนหน�งส6อ การอบรมส�มมนา
• เน6-อหาจากการอ%านหน�งส6อ

การค$ด (Think) ต7องเร�'มจากการม&ว�ตถ$ประสงค0หร6อเป7าหมาย และจ�งค�ดหา
ว�ธ&การ หร6อกระบวนการ เพ6'อให7บรรล$ว�ตถ$ประสงค0หร6อเป7าหมายท&'ต�-งไว7

ต�วอย%าง:

• การน�ก: จะไปขอเง�นแม%

• การค�ด: จะไปของเง�นแม% จะขอเท%าไร จะขอด7วยว�ธ&อะไร จะพ�ดอย%างไรแม%ถ�ง
จะให7ตามท&'เราต7องการ

• การน�ก: เราจะไปทานอาหาร เราน�กถ�งร7านท&'เราเคยไปทานมาแล7ว เป�นร7านท&'ม&
อาหารอร%อย ม&บรรยากาศด&มา

• การค�ด: เราต7องการจะไปก�นอาหาร เราจะเร�'มค�ดว%า เราจะไปร7านไหนด& ท&'ม&
อาหารอร%อย เราจะหาร7านอาหารต%างๆน&-ได7อย%างไร จะไปด7วยว�ธ&ไหน 
เป�นต7น การค�ดต7องก;าหนดเป7าหมาย

สมมต�เราอยากได7รถ เราก�ต7องค�ดว%าจะได7รถมาด7วยว�ธ&ใดได7บ7าง

ค;าถามฝ�กค�ด: ท;าไมการกล�วภรรยาจ�งน�บว%าเป�นเร6'องท&'ด& ?

• เป�นการให7เก&ยรต�ภรรยา

• เพราะภรรยาเปร&ยบเหม6อนมารดา

• ภรรยาจะคอยต�กเต6อนส�'งท&'ไม%ถ�กไม%ควร

• ลดป�ญหาทะเลาะเบาะแว7ง

• ภรรยาเป�นผ�7ท&'หว�งด&ท&'ส$ด จ�งม�กจะช&-แนะส�'งต%าง ๆ

• เท%าก�บม&เมตตาก�บภรรยา

• ท;าให7สาม&ม&สต�เวลาท;าส�'งไม%ด&

• ไม%ท;าให7ภรรยาเก�ดท$กข0

ประเด�นน&-อย�%ท&'ความม&เมตตาต%อผ�7ท&'อ%อนแอกว%า จ�งน�บว%าม&จ�ตท&'เป�นก$ศล
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การศ�กษาในระด�บมหาบ�ณฑ�ต เวลาม& Group Discussion บางคร�-งก�สร$ปไม%ได7
ว%าอะไรผ�ดอะไรถ�ก แต%ในช&ว�ตการท;างานจร�ง ๆ จะสร$ปไม%ได7ว%าอะไรผ�ดอะไรถ�กไม%ได7 
เราจ�งต7องร�7จ�กการสร$ป ต7องกล7าสร$ป เพ6'อให7ม&ท�ศทางในการท;างานไปข7างหน7า

ค;าถามฝ�กค�ด: ท;าไมหลาย ๆ คน ถามอะไรแล7วชอบตอบไม%ตรงค;าถาม ?

• เล&'ยงตอบตรง ๆ เพ6'อให7ผ�7อ6'นเก�ดความสบายใจ

• ต&ประเด�นไม%แตก

• ค;าตอบอาจไปท;าร7ายคนอ6'น

• บกพร%องในการส6'อสาร ฟ�งแล7วไม%เข7าใจ

• ค�ดไม%เป�น ไม%ร�7จ�กเร&ยบเร&ยงความค�ด

• ขาดสต�ส�มปช�ญญะตอนฟ�ง จ�งตอบไม%ตรงประเด�น

• หล&กเล&'ยง เพราะกล�วตอบผ�ด

• ไม%ร�7 ไม%เข7าใจในเร6'องท&'ถ�กถาม

ประเด�นน&-อาจเก�ดจากตอนท&'เป�นเด�กจะซน เวลาไปเท&'ยวซนมา พ%อแม%ถามว%า
ไปไหนมา ก�จะตอบเล&'ยงไปเร6'องอ6'น ท;าเช%นน&-บ%อย ๆ ก�เก�ดเป�นความเคยช�น ต�ดเป�น
น�ส�ย ใครถามอะไรก�จะตอบเล&'ยงจนไม%ตรงค;าถาม

ค;าถามฝ�กค�ด: ท;าไม%ฝร�'งถ�งจม�กโด%ง ?

• ม&การปร�บต�วให7เหมาะสมก�บส�'งแวดล7อม เช%น อย�%ในอากาศหนาว จม�กก�
จะต%างจากอย�%ในอากาศร7อน

• ธรรมชาต�ก;าหนดมา

• กรรมพ�นธ$0จากบรรพบ$ร$ษ

• ลดการส�ญเส&ยความร7อน

ประเด�นน&- ฝร�'งท&'อย�%ในเม6องหนาวจม�กจะโด%ง ร�จม�กจะเล�ก เพราะอากาศในเขต
เม6องหนาวม&ความหนาแน%นส�งกว%า การหายใจแต%ละคร�-งจ�งต7องการปร�มาณของอากาศ
น7อยกว%าคนท&'อย�%ในเม6องร7อน
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ค;าถามฝ�กค�ด: ท;าไมคนส%วนใหญ%จ�งเช6'อคนยาก

• เคยเช6'อแล7วม&ประสบการณ0ท&'ไม%ด&

• เช6'อม�'นในต�วเองส�ง จ�งไม%เช6'อคนอ6'น

• ส�งคมสม�ยน&-หาความจร�งยาก จ�งไม%ร�7จะเช6'อใครด&

• กล�วโดนหลอก

• สม�ยน&-ม�จฉาช&พเยอะ คนส%วนใหญ%จ�งไม%ค%อยเช6'อคนอ6'น

• ม&ข7อม�ลข%าวสารมาก จนเล6อกเช6'อไม%ถ�ก

• ป�จจ$บ�นม&การหลอกลวงก�นเยอะมาก

• ส�งคมป�จจ$บ�นท;าให7ไว7ใจก�นไม%ได7

• ความร�7มากข�-น ค�ดว%าตนเองร�7มากแล7ว จ�งไม%เช 6'อคนอ6'น

• ไม%ศร�ทธาในผ�7พ�ด

• ย�ดความค�ดของตนเป�นหล�ก

• ไม%ไว7ใจผ�7อ6'น

• ม&ความค�ดท&'เป�นเอกภาพมากข�-น ร�บข%าวสารมากข�-น จ�งไม%ไว7ใจคนอ6'น

ประเด�นน&- มาจากข%าวสารท&'เสนอเร6'องคนหลอกลวงก�นมากข�-น ร�บข%าวมามาก ๆ 
ท;าให7เก�ดความไม%ไว7ใจคนอ6'น ย�'งการเสนอข%าวสารม&ประส �ทธ�ภาพ คนก�จะย�'งม&ความ
กล7วก�นมากข�-น

อ&กประเด�นหน�'งค6อ คนสม�ยน&-ต7องการหล�กฐาน ต7องการข7อพ�ส�จน0 ด�งน�-นเร6'องใด
ท&'พ�ส�นจ0ไม%ได7ก�จะไม%ยอมเช6'อ คนเหล%าน&-ฟ�งอะไรก�จะไม%เช6'อไว7ก%อนจนกว%าจะพ�ส�จน0ได7
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ค;าถามฝ�กค�ด: คนเราเก�ดมาท;าไม ?

• หล$ดพ7นจากการเว&ยนว%ายตายเก�ด (น�พพาน) (*)

• ยกระด�บจ�ตของตนเองให7ส�งข�-น

• ใช 7กรรม

• ท;ากรรม ท�-งด&และช�'ว

• สร7างบ$ญก$ศล

• ตอบแทนค$ณบ�ดามารดา

• ส6บทอดเผ%าพ�นธ$0

• ตามพรหมล�ข�ต

• เพ�'มประชากรโลก

• รอกาลเวลา

• เร&ยนร�7เพ6'อม&ช&ว�ตน�ร�นดร0

• ท;าให7คนรอบข7างม&ความส$ข (ท;าบ$ญ)

• ท;าลายโลก เพราะต7องใช 7ทร�พยากรไปมากมาย

• ช%วยเหล6อส�งคม และคนท&'ด7อยกว%าเรา

• ใช 7และท;าช&ว�ตให7ม&ค$ณค%า

ค;าถามฝ�กค�ด: ท;าไมคนอเมร�ก�นชอบพ�ดค;าว%า I don’t know

• ไม%ใส%ใจคนอ6'น (*)

• พ�ดแบบ Protect ต�วเอง ไม%เส&'ยง

• ค�ดถ�งผลประโยชน0ของตนเป�นหล�ก
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หล�กค$ด

ค6อบทสร$ปของเร6'องราวต%าง ๆ ท&'ม&ประโยชน0 แล7วน;ามาค�ดบ%อย ๆ จนสามารถน;า
ไปประย$กต0ใช 7ในการท;างาน หร6อการด;าเน�นช&ว�ต เพ6'อให7ประสบความส;าเร�จ

ว�ธ&สร7างหล�กค�ด

เราไปร�7อะไรมา แล7วน;ามาท;าความเข7าใจ (เร&ยนร�7) แล7วพ�จารณาในส�'งท&'เร&ยนร�7
มาว%าส�'งใดด&และม&ประโยชน0 และน;ากล�บมาสร$ปเป7นประเด�นส�-น ๆ และค�ดถ�งส�'งน�-นอย�%
บ%อย ๆ จนฝ�งลงไปในจ�ตใต7ส;าน�ก (ร�บเร&ยนร�7)

จ$ตใต�ส8าน'ก (Subconscious)

จ�ตใต7ส;าน�ก เป�นจ�ตท&'เราม&อย�% ซ �'งม&พล�งมหาศาล

• ม&พล�งเหน&'ยวน;า

• ไม%เคยหล�บ

• รวดเร�วกว%าจ�ตส;าน�กมาก

• ม&ห�ท�พย0

• ม&ตาท�พย0

จ�ตใต7ส;าน�กต7องอาศ�ยความเช6'อ เช6'อว%าม&จ�ตใต7ส;าน�ก ก�จะม& จ�ตใต7ส;าน�กจะ
เหม6อนเด�ก ค6อไม%ร�7ผ�ดร�7ถ�ก

จ�ตส;าน�ก เป�นเจ7านายของจ�ตใต7ส;าน�ก จ�ตใต7ส;าน�กจ�งเช6'อฟ�งจ�ตส;าน�กอย%างไม%ม&
เง6'อนไข ด�งน�-นถ7าเราค�ดว%าต�วเองด& ต�วเองเก%ง จ�ตใต7ส;าน�กก�จะร�บส�'งท&'ด& ๆ เหล%าน&-เข7า
มา ในทางตรงข7ามถ7าเราค�ดไม%ด&หร6อแม7เพ&ยงพ�ดเล%น จ�ตใต7ส;าน�กก�จะร�บส�'งไม%ด&เข7ามา
เช%นก�น และเพราะพล�งอ�นมหาศาลของจ�ตใต7ส;าน�ก ก�จะเหน&'ยวน;าให7เราได7ท�-งด&และ
ไม%ด&ตามท&'เราค�ด ด�งน�-นเราจ�งต7องพ�ถ&พ�ถ�นในการค�ด แม7แต%การพ�ดเล%น ๆ ในส �'งท&'ไม%ด&
ก�อย%าพ�ด

การท&'เราไปต;าหน�คนอ6'น จ�ตใต7ส;าน�กของเราก�จะร�บส�'งท&'เราต;าหน�คนอ6'นน�-นไว7
ด7วย และจะเหน&'ยวน;าให7เราเป�นไปตามท&'เราต;าหน�คนอ6'นไว7

คนเราเก�ดพฤต�กรรมเล&ยนแบบ ก�เน6'องจากเราเห�นพฤต�กรรมน�-น ๆ จากคนอ6'น 
แล7วถ�กบ�นท�กอย�%ในจ�ตใต7ส;าน�กเช%นก�น
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จ�ตใต7ส;าน�กจะบ�นท�กท$กส�'งอย%างท&'โดดเด%นรวมถ�งกรรมต%าง ๆ ท&'เราท;ามาต�-งแต%
ภพชาต�แรกของเราไว7ท�-งหมด ด�งน�-นจร�ต (น�ส�ยของจ�ต) บางอย%างในชาต�น&-ของเราก�ม&
ส%วนมาจากชาต�ท&'แล7ว ๆ ด7วย เราจ�งต7องม&ส;าน�ก ร�7บาป ร�7บ$ญ  ร�7ถ�ก ร�7ผ�ด ส �'งท&'ไม%ด&จ�ง
ต7องร�7จ�กเปล&'ยนแปลงปร�บปร$งให7ด&ข�-น เพ6'อไม%ให7ต�ดเป�นจร�ตต%อไปในภพชาต�หน7า

คนเราจ�งต7องเปล&'ยนแปลงตนเอง พ�ฒนาจ�ตของตนให7ส�งข�-น จนสามารถให7
อภ�ยแม7แต%ในส�'งท&'ไม%ควรให7อภ�ยได7 การท;าได7เช%นน&-เราก�จะหล$ดพ7นจากว�ฏสงสารได7

จ�ตใต7ส;าน�กของเราม&พล�งมหาศาล หากค�ดว%าท;าได7ก�จะท;าได7 ด�งน�-นถ7าเราค�ด
บวก ค�ดว%าตนเองม&ความสามารถท;าส �'งใดได7 เราก�จะสามารถท;าได7 หร6อเราค�ดว%าเรา
จะรวย เราก�จะรวย ท&'เป�นเช%นน&-เพราะจ�ตใต7ส;าน�กของเราม&พล�งเหน&'ยวน;าท&'ส�งมาก

ส%วนใหญ%เราจะเห�นคนท&'ม&อาย$จะม&ร%างกายท&'อ%อนแอ ถ7าเราไม%ได7ทบทวนว%าส �'ง
ท&'เห�นน&-ด&ต%อต�วเราหร6อไม% ได7แต%ร�บและบ�นท�กส �'งน&-เข7าไปในจ�ตใต7ส;าน�ก เวลาต�วเรา
เองอาย$มาก ๆ เราก�จะอ%อนแอไปตามท&'เราเคยเห�น เราจ�งต7องค�ดบวกว%า “ถ�งอาย$มาก
ข�-นเราก�ย�งแข�งแรง”

ม&การว�จ�ยคนท&'ต�ดค$กท&'อเมร�กา พบว%า 75% ของคนเหล%าน�-น ตอนเด�ก ๆ เวลา
ท;าอะไรท&'ไม%ด&พ%อแม%เคยพ�ดเช%นว%า “ท;าอย%างน&-อ&กหน%อยต7องต�ดค$ก” ล�กจ�งร�บเข7าไป
ในจ�ตใต7ส;าน�ก พอโตข�-นจ�ตใต7ส;าน�กก�จะเหน&'ยวน;าให7ต7องบางส�'งท&'ท;าแล7วต7องต�ดค$ก
ในท&'ส$ด

ค;าพ�ดของพ%อแม%จ�งส;าค�ญมาก ๆ ท�-งค;าพ�ดท&'เป�นบวกและเป�นลบ ม&ผลต%อ
จ�ตใต7ส;าน�กของล�ก จะเหน&'ยวน;าให7ล�กเป�นไปตามค;าพ�ดท&'พ%อแม%เคยพ�ดไว7 ด�งน�-นใน
การพ�ดก�บล�กจ�งต7องพ�ถ&พ�ถ�น การค�ดท&'จะท;าให7ล�กเจร�ญก7าวหน7าในอนาคตจ�งค�ดถ�งใน
ส�'งท&'ส$ด ๆ ในแต%ละด7านไปเลย เช%น ค�ดให7ล�ก: ด& เก%ง รวย ส$จร�ต ส$ขภาพด&

จ�ตใต7ส;าน�กก�ถ�กหลอกได7 คร�-งหน�'งม&การหลอกน�กโทษประหารว%าจะประหาร
โดยใช 7ง�พ�ษ พอถ�งว�นประหารเพ&ยงใช 7เข�มแทงน�กโทษให7ค�ดว%าง�พ�ษก�ด น�กโทษก�
ตายได7จร�ง ๆ

นอกจากน�-นจ�ตใต7ส;าน�กย�งไม%เคยหล�บ และจะร�บส�'งต%าง ๆ รอบข7างของเราได7 
แม7แต%เวลาหล�บเราก�ย�งบ�นท�กส�'งต%าง ๆ รอบต�วเราเข7ามาในจ�ตใต7ส;าน�กได7 อย%างคนท&'
ด�ละครน;-าเน%า ซ�'งม&แต%เร6'องท&'ไม%ด& ด�จนหล�บไป แต%จ�ตใต7ส;าน�กไม%ได7หล�บไปด7วย ย�ง
ร�บส�'งท&'ไม%ด&จากละครน;-าเน%าน�-นต%อไป คนเหล%าน&-พฤต�กรรมก�จะค%อย ๆ เปล&'ยนไป ช &ว�ต
ก�จะเปล&'ยนไปเหม6อนต�วละครในละครน;-าเน%าท&'ด�
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หล�กค�ดจากน�กศ�กษา

กล$%ม 1

• องค0กรส;าเร�จ เราจะส;าเร�จไปพร7อมองค0กร

• คนเม6'อได7ร�บโอกาส ก�จะกล�บมาเป�นคนด&ได7

กล$%ม 2

• ล;าบากในว�นน&- สบายในว�นหน7า

• ช%วยหม6'นคน ส;าเร�จได7 1 คน ก�พอใจแล7ว

กล$%ม 3

• ท;างานด7วยความส$ข ด&กว%าท;างานด7วยหน7าท&'

• การให7อภ�ย เมตตา เก6-อหน$น จะท;าให7เราม&ม�ตรมากข�-น และสามารถท;าให7คนท&'
ค�ดร7ายก�บเราเปล&'ยนแปลงเป�นค�ดด&ก�บเราได7

กล$%ม 4

• ความม$%งม�'นค6อบ�นไดส�%ความส;าเร�จ

• เราต7องให7เขาก%อน ก%อนท&'เขาจะให7เรา

เอนก สร$ป/พ�มพ0
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