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บันทึกการบรรยายวิชา MGT636 ประเด็นปญัหาทางการจัดการ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

โดย ดร.บุญเกียรต ิโชควัฒนา 

ครั้งที ่2  วันอาทิตยท์ี ่17 ตุลาคม 2553 

 

สิ่งหนึ่งที่เราสมควรจะต้องพัฒนาคือ การตรงเวลา ซ่ึงเป็นวินัยที่ส าคัญวินัย

หนึ่ง ที่จะท าให้เราประสบความส าเร็จ 

การเรียนวิชานี้ จะใช้วิธีการ ถาม – ตอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด เมื่อตอบ

ค าถามก็จะมีคะแนนตั้งแต่ 3 – 1 

 

ค าถาม: ท าบุญ กับ ท าทาน ต่างกันอย่างไร? 

การท าบุญ เป็นการท าด้วยใจ แม้แต่การคิดดีก็นับว่าเป็นบุญ ซ่ึงการคิดดี ก็คือ

การคิดบวกนั่นเอง การคิดบวกสามารถคิดบวกได้กับตัวเอง ผู้อื่น และสถานการณ์ ซ่ึง

ล้วนเป็นบุญทั้งสิ้น 

การท าทาน ท าด้วยกาย เช่น การให้ทรัพย์สิน การตักบาตร การสอนหนังสือ

(วิทยาทาน) และถ้าเวลาเราท าทาน เราคิดดี คิดบวก หวังดีกับผู้อื่น ก็จะเป็นบุญด้วย 

เวลาเราคิดดีกับผู้อื่น จิตใต้ส านึก ซ่ึงมีพลังมหาศาล ก็จะเหนี่ยวน าสิ่งที่ดี ๆ นั้น

ให้เกิดกับผู้ที่เราคิด รวมถึงตัวเราเองด้วย ในทางตรงข้ามการคิดไม่ดีกับคนอื่น ตัวเรา

เองก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีที่เราคิดนั้นกลับมาด้วย 

พรหมวิหาร 4: เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา การคิดอยากจะให้ผู้อื่นได้ดี ก็คือ 

“เมตตา” ซ่ึงเราสามารถคิดกับผู้อื่นไปก่อนได้เลย แม้แต่ “กรุณา” “มุทิตา” ล้วนแต่

เป็นการคิดบวก คิดดี รวมถึง “อุเบกขา” ที่เป็นการวางเฉยในจิตของเรา ทั้งหมดเป็น

ความคิดในจิตของเราเอง ซ่ึงเป็นบุญ และมีความส าคัญต่อตัวเราอย่างมาก 

พระพุทธเจ้าที่ตรัสให้เรา “คิดดี ท าดี พูดดี” ก็คือ “คิดบวก พูดบวก ท าบวก” 

นั่นเอง แต่การคิดดีไม่ใช่ว่าเวลาเราเห็นคนร้ายเราต้องคิดว่าเขาเป็นคนดี เราสามารถ

รับรู้ว่าเขาเป็นคนร้ายได้ แต่เราคิดดีได้เช่น วันหนึ่งเขาจะกลับใจ เปลี่ยนเป็นคนดีได้ 

หรือ เราเองจะเป็นผู้ช่วยให้เขาเป็นคนดีได้ 
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ค าถาม: เวลาเราเห็นคนร้ายถือปืนเข้ามาด้วยประสงค์ร้าย เราจะสามารถคิดบวกกับตัว

เราเองได้อย่างไร? 

 คิดว่าเขาคงไม่ยิง 

 บุญจะมาช่วยเรา 

 เขาคงไม่ยิงเรา 

 เขาจะเปลี่ยนใจ 

 เขาจะยิงพลาด 

 ฯลฯ 

 

ค าถาม: พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ประมาท เพราะอะไร? 

เพราะพระองค์เตือนให้เราไม่ประมาท ไม่ลืมที่จะท าบุญ ท ากุศล ให้ท าแต่

ความดี อย่าท าความช่ัว คนที่ท าความช่ัวมาก ๆ ก่อนตายจะทรมาน ตายไปก็จะไป

ทุกขภูมิ ก่อนตายหากผู้ใดคิดในเรื่องบาปหรือเรื่องที่ไม่ดีก็จะต้องไปใช้กรรมก่อน เรา

จึงต้องคิดดี คิดบวกกับตัวเองตลอดเวลา ฝึกบ่อย ๆ ให้เกิดจนเคยชิน 

 

ค าถาม: เวลาไหว้พระพุทธรูปได้บุญหรือไม่? 

 ได้บุญ เพราะเราระลึกในคุณงามความดีที่พระองค์เมตตาต่อเรา (มีความ

กตัญญูกตเวที) 

 

Mindset (จิตก าหนด) 

คือ ฐานความคิดที่เรายึดติด ซ่ึงมีทั้งที่เป็นบวกและลบ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว 

โดยเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิต ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรม 

เกิดได้จากประสบการณท์ี่ไม่ดี ที่ไปฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของเรา โดยเราอาจจะ

ไม่รู้ แต่มีผลต่อชีวิตของเรา 
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ถ้าเรามี Mindset ที่ไม่ดีเยอะ ชีวิตของเราก็จะเสื่อมถอยลงไป อย่างในละครน้ า

เน่า จะมีเรื่องที่ไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดี ถ้าเราดูบ่อย ๆ ก็จะบันทึกเข้าไปในจิตใต้ส านึก

โดยเราไม่รู้ตัว จิตใต้ส านึกของเราก็จะเหนี่ยวน าชีวิตน้ าเน่าให้เกิดกับตัวเรา นิสัยของ

เราก็จะเหมือนกับนิสัยของตัวละครน้ าเน่าเข้าไปทุกที 

เราคงจะเคยเห็นคนที่ดื่มสุราจนเมา แต่ก็ยังขับรถกลับบ้านได้ทั้งที่เมาจนไม่

รู้ตัว เป็นเพราะมี Mindset ที่ว่า “เมาอย่างไรกก็ลับบ้านได้” Mindset เหล่านี้จะบันทึก

อยู่ในจิตใต้ส านึก เวลาเมาจนขาดสติ จิตส านึกก็จะไม่ท างาน จิตใต้ส านึกก็จะมา

ท างานแทนท าให้ยังขับรถกลับบ้านได้ แต่ส่วนใหญ่พอถึงบ้านจอดรถเสร็จก็จะหลับ

อยู่ในรถเลย (จิตส านึกจะไม่ท างานเมื่อเราเกิดความโลภ โกรธ หลง เมา) 

การขับรถ วันแรกที่เราหัดขับ ตอนนั้นเราใช้จิตส านึก เราจึงต้องก าหนดทุกครั้ง

ที่จะเหยียบเบรก เหยียบคันเร่ง หมุนพวงมาลัย แต่พอขับจนคล่องแล้วเราจะให้จิตใต้

ส านึก จะขับรถโดยท าทุกอย่างได้แบบอัตโนมัติ 

ดังนั้นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เราท าจนเคยชินแล้ว เราจะใช้จิตใต้ส านึก ท าไปแบบ

อัตโนมัติ เราจะเปลี่ยนได้ค่อนข้างยาก หากเราต้องการจะเปลี่ยนเราจึงต้องตั้งใจ

ก าหนดที่จะเปลี่ยนในสิ่งนั้น ๆ โดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี 

วิธีปลด Mindset ที่เป็นลบ 

1. รูก้่อนว่า เรามี Mindset อะไรบ้าง ทั้งลบ และบวก 

 หาสาเหตุของ Mindset ที่เป็นลบ ถ้าหาเจอ 

2. พิจารณาว่า Mindset ที่เป็นลบนั้นน่าจะไม่ดีต่อตัวเองอย่างไร 

3. คิดในทางบวกที่ตรงข้าม บอกตัวเองซ้ า ๆ 

4. ระลึกได้ตลอดเวลาถึง Mindset ที่เป็นบวกนั้น ๆ 

5. ทบทวนว่า Mindset ที่เป็นบวกนั้น ๆ ว่าท าประโยชน์ให้กับเราอย่างไร

บ้าง 

Mindset: ท าไมอะไร ๆ ก็เรา 

 อาจมีสาเหตุมาจากการที่เป็นลูกคนโต พ่อแม่มักจะฝากฝังน้อง ๆ จนเกิดความ

ไม่ชอบเวลาคนอื่นจะมาพึ่งพา 
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 ตัวอย่างความคิดในการปลด Mindset “ท าไมอะไร ๆ ก็เรา” 

 เรายิ่งท ามาก เราก็ยิ่งเก่งมาก (*) 

 เราเก่งที่สุดในทีม 

 เราเป็นตัวหลักที่จะน าทีมสู่ความส าเร็จ 

 ฯลฯ 

เราสามารถคิดล่วงหน้าไปก่อนเลย โดยไม่ต้องรอให้เก่งก่อนแล้วค่อยคิด เป็น

การคิดที่ท าให้เรามีพลัง 

Mindset นี้ นอกจากเราสามารถ set ให้กับตัวของเราเองได้แล้วนั้น คนอื่น ๆ 

รอบตัวก็สามารถ set ให้กับเราได้เช่นกัน และเนื่องจาก Mindset เป็นเรื่องของ

ความคิด ดังนั้นในการปลดเราก็ต้องใช้ความคิดเช่นกัน 

Mindset ที่ไม่ดีเราต้องปลดออกไป ปรับเปลี่ยนเป็น Mindset ที่ดี 

ตัวอย่างการปลด Mindset 

Mindset สาเหตุของการเกิด

Mindset 

ส่งผลตอ่การท างาน วิธีคิดเพื่อปลด 

Mindset 

เกลียดตัวเลข ตอนเด็กๆ เคยถูกครูต ี

เรื่องท าการบ้านวิชา

เลขผิด ท าให้อายเพือ่น

มาก 

ท าให้เวลาเสนอ

Budget ทีไรไมเ่คย

ผ่านต้องแกไ้ขตลอด

หรือเขา้ที่ประชุมพดูถึง

เกี่ยวกบัตัวเลขจะคิดชา้

มากหรือคิดไมอ่อกเลย 

ตื้อไปเฉย ๆ 

ตัวเลขเปน็เรือ่ง

ง่ายนิดเดียว 

งานจะส าเร็จ

ได้ก็เพราะตัว

เราเทา่นัน้ 

วัยเดก็เรยีนเกง่ ครไูวใ้จ 

ให้เปน็หัวหนา้ห้อง

รับผิดชอบหลายเรื่อง 

และก็ท าได้ดีดว้ย 

ท าใหไ้ม่ไวใ้จลกูนอ้ง

และเพื่อนร่วมงาน ท า

ให้งานล่าชา้เพราะต้อง

รอเรา 

ใคร ๆ ก็ท า

ส าเร็จได ้

เอนก สรุป/พิมพ ์


