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ดร.บ�ญเก	ยรต� ย���ก�บน�ส�ตว��ท	�ม�แนะน��น�ส�ตน	�ต�องก�รให�น�ส�ตได�ฝ"กค�ด เพร�ะคนในป&จจ�บ�นไม�ค�อยจะ
ค�ดก�น จ(งม�กใช�ค��ถ�ม ฝ"กให�ค�ดแล�วตอบ รวมถ(งพย�ย�มแนะน��หล�กค�ดต��ง ๆ เหล��น	�จะส�ม�รถพ�ฒน�ก�ร
ค�ดได�

การค�ด VS การน�ก
ค��สองค��น	�คนท��วไปก.คงไม�ได�แยกแยะว��ต��งก�นอย��งไร ก.เหม/อนก�บค��ว�� ท��บ�ญ ก�บ ท��ท�น ซ(�งได�

ช	�แจงคว�มหม�ยไว�แล�วว�� ท��บ�ญ ค/อก�รท��ด�วยใจ ส�วนท��ท�น ค/อก�รท��ด�วยก�ย ด�งน��นก�รค�ดบวกก�บคน
อ/�นก.เท��ก�บเป1นก�รท��บ�ญเช�นก�น

ส��หร�บก�รน(ก ก�บ ก�รค�ด น��น อ.ปร�ญญ� ต�นสก�ล เคยอธ�บ�ยไว�ว�� ก�รน(ก ค/อ ก�รน(กถ(งอด	ต น(กถ(ง
ประสบก�รณ4ท	�ผ��นม� ด�งน��น ส��งท	�เร	ยนม� ค��ส��งสอน หน�งส/อท	�เคยอ��น ก�รด6โทรท�ศน4 ฟ&งว�ทย� หร/อแม�แต�
ข�อม6ลท	�ได�ม� ห�กเร�น��ส��งเหล��น	�ออกม�ใช�ก.เท��ก�บเป1นก�รน(กท��งน��น

ส�วนก�รค�ด ส��งท	� อ.ปร�ญญ� แนะน�� ก.ตรงก�นก�บ Zero base Thinking ท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� แนะน��อย6�
เสมอ ค/อ ก�รค�ดโดยก�รต��งค��ถ�ม (ต��งเปJ�หม�ย) แล�วห�ค��ตอบ ก�รท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� ถ�มน�ส�ต ก.เพ/�อให�
น�ส�ตได�ใช�คว�มค�ดน��นเอง แต�ถ��ถ�มแล�ว ตอบว�� เร/�องน	�เคยได�ย�นม�ว��...  อย��งน	�ย�งไม�ได�ใช�คว�มค�ด คนท	�
น��ส��งท	�เคยเห.น เคยฟ&งม�เป1นค��ตอบ ย�งเป1นก�รใช�ก�รน(กอย6�

ก�รค�ดน	� ไม�ได�หม�ยคว�มว�� ห��มเร�ใช�ประสบก�รณ4ท	�เร�เคยม	ม�ใช� แต�ส�ม�รถน��ประสบก�รณ4ท	�ม	
ม�ประมวล พ�จ�รณ� ทบทวน ว�จ�ย ว�เคร�ะห4 ฯลฯ จนได�เป1นค��ตอบ

ก�รต��งเปJ�หม�ย ม	คว�มส��ค�ญในก�รค�ดม�ก คนเร�จะเร��มค�ดเม/�อม	ก�รต��งเปJ�หม�ย เร�ต�องต��งเปJ�ว��
เร�ต�องก�รอะไร อย�กจะบรรล�อะไร เม/�อต��งเปJ�หม�ยแล�ว เร�ก.จะม�เร��มค�ดว��จะท��ให�บรรล�ต�มเปJ�น��นได�
อย��งไร

ส�เหต�ท	�ท��ให�คนในป&จจ�บ�นไม�ค�อยค�ด เพร�ะตอนน	�เร�อย�กจะร6�อะไรเร�ส�ม�รถห�ได�ง��ยม�ก แค� 
Click เข��ไปใน Internet เร�ก.จะพบข�อม6ลต��ง ๆ ม�กม�ยแล�ว พอ Click แล�วได�ค��ตอบ เร�จ(งเล�กค�ด

ส��หร�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� เองไม�ค�อยได�เข��ไปห�ข�อม6ลใน Internet เพร�ะท��นค�ดว�� จะเข��ไปเพ/�อให�ร6�
น��นร6�น	� ไม�ร6�ว��จะร6�ไปท��ไม ย��งใช�ก.ย��งไม�ค�ด ส��งต��ง ๆ ท	�เร�อย�กร6� เร�ร6�จ�กต�วเร�เองจะด	กว�� แม�แต�ข��วส�ร
ต��ง ๆ ท��นก.จะไม�ด6โดยละเอ	ยด อย��งตอนน	�ข��วก�รเม/องม	อะไรท	�ย��งว��นว�ย และเปล	�ยนแปลงท�กว�น ถ��เร�
ไปจดจ�อก�บเร/�องท	�ว��นว�ย และเปล	�ยนแปลงท�กว�น ก.จะท��ให�จ�ตของเร�เป1นลบม�กข(�นเร/�อย ๆ จ�ตของเร�เอง
จะตก ซ(�งก.ไม�เป1นผลด	ก�บเร�เลย ส�ดท��ยก.จะร6�ส(กว��ประเทศของเร�แย� โดยท	�เร�ก.ต�องอย6�ในประเทศน	�ต�อไป

ตอนว�กฤต�ก�รณ4ปS 40 ม	บ�งคนบอกว�� ขอสละส�ทธ�Vคว�มเป1นคนไทย ท	�แย�ไปกว��น��นม	คนพ6ดว��อย�ก
ให�ไทยเร�เป1นเม/องข(�นของเว	ยดน�ม เพร�ะไปได�ย�นม�ว��เว	ยดน�มเก�ง ไทยจะได�พ�ฒน�ม�กกว��น	� บ�งคน
ค�ดลบได�ถ(งขน�ดน	� มองประเทศต�วเองไม�ด	 มองประเทศอ/�นด	ไปหมด แต�จร�ง ๆ ท�กประเทศก.ม	ท��งส��งท	�ด	 และ
ไม�ด	 ไม�ม	อะไรท	�จะสมบ6รณ4แบบอย��งท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� ได�เคยแนะน��ไว�แล�ว

ในช�วงว�กฤต�ม	คนม�ถ�ม ดร.บ�ญเก	ยรต� ว�� ท��อย��งไรเศรษฐก�จของเร�จ(งจะด	ข(�นได�อย��งย��งย/น 
ร�ฐบ�ลม	เสถ	ยรภ�พ ท��นตอบว�� เร/�องเหล��น	�เด	Zยวม�นก.ด	 เด	Zยวม�นก.ไม�ด	 ไม�ม	ท�งท	�จะท��ให�ด	อย��งย��งย/น 
เพร�ะท�กเร/�องล�วนอน�จจ�ง เร�จ(งต�องไม�ไปค�ดหว�งถ(งคว�มย��งย/น หร/อคว�มสมบ6รณ4แบบ ซ(�งบ�งคนล/มค�ดถ(ง
จ�ดน	�
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ในหน�งส/อหล�กค�ดและปร�ชญ�ก�รท��ง�น บ�ญเก	ยรต� โชคว�ฒน� ข�อท	� 40 กล��วไว�ว�� “ถ��หว�งม�ก ก.
ผ�ดหว�งม�ก ถ��หว�งน�อย ก.ผ�ดหว�งน�อย ถ��ไม�หว�ง ก.ไม�ผ�ดหว�ง” คนท	�หว�งม�ก หว�งให�ท�กอย��งสมบ6รณ4แบบ 
จ(งท��ให�เก�ดคว�มผ�ดหว�ง พอผ�ดหว�งเร�ก.จะเร��มค�ดลบ เร�จ(งควรต��งคว�มหว�งให�น�อยลงม� ไม�ต�องถ(งขน�ด
สมบ6รณ4แบบ นอกจ�กน	�ท�กคนคงจะเคยได�ย�นค��ว�� เหน/อฟJ� ย�งม	ฟJ� ซ(�งก.หม�ยถ(งท�กอย��งก.ย�งม	ส��งท	�ด	กว��
ไม�ม	อะไรสมบ6รณ4แบบ

ในเร/�องก�รเปร	ยบเท	ยบน	� ปรกต�คนส�วนใหญ�จะมองต�วเองว��ด	ไว�ก�อน แต�คนไทยในป&จจ�บ�นกล�บมอง
ประเทศไทยของเร�ในแง�ท	�ไม�ด	 แต�มองประเทศอ/�น ๆ ด	กว�� เพร�ะเร�ร�บร6�ข��วส�รต��ง ๆ ในแง�ท	�ไม�ด	ของไทย
เร�เองม�กม�ย ส�วนประเทศอ/�น ๆ คงไม�ม	ประเทศใดท	�จะไปบอกคนอ/�นว��ต�วเข�เองแย�อย��งไร เร�จ(งได�ร�บ
แต�ข��วส�รท	�ด	 ๆ ของเข� ซ(�งจร�ง ๆ แล�วประเทศอ/�น ๆ ก.ม	ส��งท	�ไม�ด	 ไม�แตกต��งจ�กไทยเร�ส�กเท��ใด แต�
เป1นก�รท	�เร�ร�บร6�ข�อม6ลเพ	ยงด��นเด	ยว ค/อด��นลบของเร�เอง ก�บด��นบวกของคนอ/�น

ย��งเร�ร�บข�อม6ลเหล��น	�ท�กว�น ก.กล�ยเป1นก�รตอกย���จ�ตใต�ส��น(กของเร�เอง ว��เร�ไม�ด	 คนอ/�นด	กว��เร� 
เพร�ะจ�ตใต�ส��น(กจะร�บอะไรก.ต�มท	�ซ��� ๆ อย��งไม�ม	เหต�ผล เร�จ(งถ6กล��งสมองด�วยข��วส�รท	�เร�ร�บเข��ม�เอง
ท�กว�น ข�อม6ลข��วส�รจ(งเป1นป&จจ�ยท	�ส��ค�ญท	�ท��ให�คนไทยเร�ค�ดลบต�อประเทศช�ต�ม�กข(�น เม/�อเท	ยบก�บสม�ย
ก�อนท	�ย�งม	ข�อม6ลข��วส�รน�อย คนไทยจ(งค�ดบวกก�บประเทศช�ต�ม�กกว��ในป&จจ�บ�น

บ�งประเทศท	�เข��ใจในเร/�องพฤต�กรรมศ�สตร4เหล��น	� ก.จะสร��ง ปล6กฝ&งท�ศนคต�ท	�ด	 ๆ ต�อประเทศเข�
อย��งม�กม�ย เพ/�อจะได�ส�ม�รถต��นข��วท	�ไม�ด	 อย��งในประเทศสว�ตเซอร4แลนด4 คนในประเทศจะค�ดบวกก�บ
ประเทศของเข�ส6งม�ก คนในประเทศจะพ6ดแต�ส��งท	�ด	 ๆ ของประเทศเข� อ	กประเทศค/อญ	�ป�_น เข�จะปล6กฝ&ง
ให�คนของเข�ม	คว�มเป1นช�ต�น�ยมส6ง แต�เม/องไทยในป&จจ�บ�นไม�ม	ก�รปล6กฝ&งส��งเหล��น	�เลย

แล�วท��ไมคนไทยเร�จ(งเห.นฝร��งสวย/หล�อ ?  เพร�ะเร�โดนปล6กฝ&งลงไปในจ�ตใต�ส��น(ก จ�กภ�พใน
ส/�อต��ง ๆ ท	�ม�กใช�ฝร��งท	�สวย/หล�อ เป1น Presenter นอกจ�กน	�คนไทยเร�ย�งถ6กปล6กฝ&งม�ต��งแต�ในอด	ต ตอนท	�
ฝร��งเร��มเข��ม�ในเม/องไทย ในสม�ยสมเด.จพระน�ร�ยณ4มห�ร�ช ตอนน��นฝร��งท	�เข��ม�ก.ม	ของแปลก ของด	น��
เข��ม�ด�วย ท��ให�คนไทยเก�ดคว�มช/�นชมในต�วฝร��ง น�น ๆ เข��ก.ปล6กฝ&งถ��ยทอดก�นม�ถ(งล6กหล�น

ส��งท	�ปล6กฝ&งก�นต�อ ๆ ม�เช�นน	� อย��งเช�นผ6�หญ�งจ	นเก�ดม�จะโดนม�ดเท�� เพร�ะปล6กฝ&งก�นม�ว��ผ6�หญ�ง
เท��ใหญ�ไม�สวย

ส��งเหล��น	�เร�ต�องฝ"กถ�มต�วเอง แล�วตอบต�วเองตลอดเวล� ดร.บ�ญเก	ยรต� จะเร	ยกว�� “สอนต�วเอง” 
เร/�องท�ก ๆ เร/�อง แม�จะเป1นเร/�องท	�ละเอ	ยดอ�อนกว��ต�วอย��งท	�ยกข(�นม�ในว�นน	� เร�ก.สอนต�วเองได� แต�คนจ��นวน
ม�กท	�ไม�เช/�อในก�รสอนต�วเอง คนพวกน	�อย�กจะร6�อะไรต�องไปเร	ยน ไปอบรม

สมม�ต�ภ�ษ�อ�งกฤษเร�ไม�เก�ง เร�ก.ต�องค�ดว��ภ�ษ�อ�งกฤษของเร�จะเก�งข(�น บ�งคนแม�แต�ค�ดก.ย�งไม�
กล��ค�ดแล�วภ�ษ�อ�งกฤษจะเก�งข(�นได�อย��งไร เพร�ะก�รค�ดเป1นก�รปล�กจ�ตใต�ส��น(ก จ(งให�เร�ค�ดไปเลยว��เร�
จะเก�งภ�ษ�อ�งกฤษ แล�วว�ธ	ก�รต��ง ๆ ท	�จะท��ให�เร�เก�งภ�ษ�อ�งกฤษก.จะต�มม� นอกจ�กว�ธ	ค�ดข��งต�นน	� 
ดร.บ�ญเก	ยรต� ย�งค�ดว��ปล�กใจตนเองอ	กว�� ภ�ษ�อ�งกฤษไม�ใช�ภ�ษ�ของพ�อแม�ของเร� ก�รท	�เร�พ6ดผ�ดบ��ง 
หร/อพ6ดไม�คล�องแคล�วเท��เจ��ของภ�ษ� จ(งเป1นเร/�องธรรมด� ซ(�งก.เป1นก�รปล�กใจตนเองเช�นก�น

อย��งคนท	�เจอป&ญห� ถ��เร�ค�ดว��แย�แล�วก.จะแก�ป&ญห�เหล��น��นไม�ได� แต�ถ��บอกว��เด	Zยวเร�ก.แก�ได� 
โอก�สท	�จะแก�ป&ญห�เหล��น��นให�ล�ล�วงไปก.จะม	ส6งกว��

ก�รเร	ยนหน�งส/อ ไม�ใช�ส��งท	�ไม�ด	 แต�เป1นก�รท��ให�เร�ส�ม�รถน(กได�เท��น��น ดร.บ�ญเก	ยรต� จ(งเน�นให�
น�ส�ตได�ฝ"กค�ด ก�รสอนต�วเอง ก.เป1นก�รฝ"กให�เร�ค�ด เพร�ะเป1นก�รต��งค��ถ�ม แล�วให�เร�ตอบต�วเอง ซ(�งก.ค/อ 
Zero base Thinking ท	�ได�เคยแนะน��ไปแล�ว ก�รตอบต�วเองน	� ให�เร�ค�ดห�ค��ตอบ ไม�ใช�ให�เร�ไปห�ข�อม6ล
แล�วน��ข�อม6ลน��นม�ตอบ ซ(�งก�รท��ว�ทย�น�พนธ4ส�วนใหญ�ก.เป1นเพ	ยงก�รห�ข�อม6ลแล�วน��ม�ตอบท��งน��น ย�งไม�
ได�ผ��นกระบวนก�รในก�รค�ดเลย
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ก�รท	�พระพ�ทธเจ��ทรงตร�สร6� ก.เก�ดจ�กก�รสอนต�วเอง และในค��สอนของพระพ�ทธองค4ก.จะม	ค��ว�� 
สอนต�วเอง อย6�ม�กม�ย แต2เด�=ยวน�5ม�คนจ>านวนไม2มากท�3ร&@จ�กการสอนต�วเอง และเชA3อว2าเราสอนต�วเรา
เองได@

การพ�จารณาต�วเอง
ก�รพ�จ�รณ�ต�วเองเป1นส��งท	�ส��ค�ญม�ก เร�ส�ม�รถพ�จ�รณ�ว��ต�วเร�เองท��อะไรท	�ด	 อะไรท	�ไม�ด	 อะไร

ท	�ท��ถ6ก อะไรท	�ท��ผ�ด ดร.เท	ยม โชคว�ฒน� ได�แนะน�� ดร.บ�ญเก	ยรต� ต��งแต�เด.กให�พ�จ�รณ�ต�วเองก�อนนอน
ท�กค/น และห�กฝ"กฝนจนช��น�ญ เร�ก.จะค�ดทบทวนต�วเองตลอดเวล�ได�โดยอ�ตโนม�ต� ห�กส��งใดท	�เร�
พ�จ�รณ�แล�วร6�ว��ไม�ด	 ก.ต�องปร�บปร�งแก�ไข ไม�ใช�ร6�ว��ไม�ด	 แต�ก.ปล�อยให�เป1นเช�นน��นต�อไป เร�ต�องตอบค��ถ�ม
ให�ได�ว�� ต��งแต�เร�เก�ดม� เราเปล�3ยนไปในทางท�3ด�ข�5นแล@วก�3เรA3อง ท�3เก�ดจากการท�3เราพ�จารณาต�วเอง

อย��งเร/�องก�รน�นท� ก�รน�นท�ก.ค/อก�รท	�เร�พ6ดล�บหล�งคนอ/�นในแง�ท	�ไม�ด	 จะเป1นเร/�องจร�งหร/อไม�จร�ง
ก.ล�วนเป1นก�รน�นท�ท��งส��น ก�รน�นท�น	�ไม�ม	ใครท	�จะชอบให�ผ6�อ/�นน�นท� แต�เร�เองกล�บน�นท�คนอ/�นบ�อย ๆ แต�
เร�ก.ไม�ได�พ�จ�รณ�ว�� เร�น�นท�คนอ/�นท��งว�น ท��ง ๆ ท	�เร�ก.ไม�ชอบให�คนอ/�นน�นท�เร� ด�งน��นห�กเร�ได�
พ�จ�รณ�ต�วเอง เร�ไม�ชอบให�คนอ/�นน�นท� เร�ก.อย��ไปน�นท�คนอ/�น หร/อถ��ย�งจะน�นท�คนอ/�น เร�ก.ต�องไม�
โกรธเม/�อถ6กน�นท�

เร/�องน	�เหม/อนก�บหล�กค�ดและปร�ชญ�ก�รท��ง�น บ�ญเก	ยรต� โชคว�ฒน� ท	�ว�� “เร�ห��มคนค�ดไม�ด	ก�บเร�
ไม�ได� แต�เร�ท��ให�เข�ค�ดก�บเร�ด	ข(�นได�” สมม�ต�เร�ร6�ม�ว��ม	คนม�น�นท�เร� เร�ต�องไม�ใช�คว�มโกรธ อย��ไป
เจ.บใจ แต�ก��หนดจ�ตว��จะท��ให�เร�พ�ฒน�ในส��งท	�เข�ว��เร� ให�เข�เห.นว��เร�ท��แต�ในส��งท	�ด	 ๆ จนเข�ว��เร�ไม�
ได�อ	ก หร/อไม�ว��เร�อ	กต�อไป

สมม�ต�เข�น�นท�ว��เร�เห.นแก�ต�ว เร�ก.ไม�ต�องไปโมโห แต�ให�เร�ท��ด	ให�ม�กข(�น และท��ด	ให�เข�เห.น
บ�อย ๆ อย��งสม���เสมอ

ค��ว�� “จร�งใจ” บ�งคนจะย(ดค��น	� ท��ให�ข�ดก�รเป1นน�กบร�ห�ร ไม�กล��ท	�จะท��ในส��งท	�ไม�ตรงก�บใจต�ว
เอง ค�ดก�บใครไม�ด	ก.จะพ6ดเพร�ะก�บเข�ไม�ได� เด	Zยวจะไม�จร�งใจ ค��น	�เป1นค��ท	�คนไทยชอบพ6ดก�น ท��ให�บ�ง
คนไม�ยอมท��ในส��งท	�ด	ข(�นไพเร�ะไม�ตรงก�บใจเร� บ�งกรณ	เร�ต�องท��ไปก�อนแล�วใจของเร�ก.จะต�มไปก.ได� 
อย��งถ��เร�ค�ดว��คน ๆ หน(�งไม�ด	 แต�ถ��เร�ย��มท�กท�ยเข�ก�อน จ�ตของเร�ต�อเข�ก.จะค�อย ๆ ด	ข(�นเอง

ค��ว��จร�งใจน	�เป1นค��พ6ดของคนค�ดลบก�บคนอ/�น ค�ดอะไรไม�ออกก.บอกว��เข�ไม�จร�งใจไว�ก�อน อ	กค��ท	�
คล��ยก�นก.ค/อค��ว�� “ใส�หน��ก�ก” ถ��เร�จะพ�จ�รณ�ด6 ก�รท	�เร�ใส�เส/�อผ��ให�ด6ด	 ก�รท	�เร�พ6ดจ�ไพเร�ะ ก.
เป1นก�รใส�หน��ก�กท��งส��น เพร�ะไม�ใช�ต�วจร�งของเร� ด�งน��นจร�ง ๆ แล�วเร�ก.ใส�หน��ก�กก�นอย6�ท�กคน เพ	ยงแต�
หน��ก�กท	�คนอ/�นใส�อย6� เร�ร6�ส(กไม�ชอบเท��น��นเอง

พวกศ�ลปdนม�กจะม	คว�มค�ดท	�ว�� “ฉ�นจะไม�ต�มใคร” บ�งคร��ง ดร.บ�ญเก	ยรต� ถ�มช��งศ�ลปfว�� Design ท	�
ออกแบบม�น	�สวยม�ก Design น	�เอ�คว�มค�ดม�จ�กท	�ไหน ศ�ลปdนส�วนใหญ�จะอ(�งไม�ตอบ เพร�ะเข�ม	 
Mindset ว��จะไม�ท��ต�มคนอ/�น ถ(งช��นง�นจะไปลอกเล	ยนแบบใครม�จร�ง ๆ แต�ก.ไม�กล��พ6ดเพร�ะม	 Mindset 
แบบน	� แต�ห�กเร�ม�พ�จ�รณ�อย��งละเอ	ยดแล�ว ก�รท	�เร�ใส�เส/�อผ��ก.เป1นก�รเล	ยนแบบก�นม�ท��งน��น ศ�ลปdนเอง
ก.ชอบท��ผมแบบผ6กห�งม�� ซ(�งก.เป1นก�รเล	ยนแบบก�นม�เหม/อนก�น แต�เข�ไม�ได�พ�จ�รณ� ต�ดอย6�ก�บ Mindset 
ท	�จะไม�ต�มใคร

ดร.บ�ญเก	ยรต� เองไม�เคยต�อต��นก�รลอกเล	ยนแบบเลย จะร6�ส(กช/�นชมด�วยซ��� แต�ก�รลอกเล	ยนแบบน	�
ต�องไม�ท��ให�ใครเด/อดร�อน เช�น ก�รลอกเล	ยนแบบส�นค�� ซ(�งเป1นส��งท	�ไม�ถ6กต�อง แต�ห�กเป1นก�รเล	ยนแบบ
ท�งคว�มค�ดท	�ถ6กต�อง คว�มค�ดท	�ด	 ๆ ให�เร�เล	ยนแบบเลย ส�วนคนท	�เห.นใครท��อะไรเร�ต�องท��ตรงก�นข��ม 
คนเหล��น	�ค�ดลบท��งน��น ไม�ยอมลอกเล	ยนแบบ ขว�งโลกอย6�ตลอด ส�วนคนท	�ค�ดบวกจะร6�จ�กก�รพ�จ�รณ� เห.น
คนอ/�นเข�ท��คว�มด	 ก.อย�กท��ด	ต�มเข�
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ก�รท��ธ�รก�จก.ต�องม	จร�ยธรรม ในเคร/อสหพ�ฒน4จะไม�ท��ธ�รก�จท	�เป1นอบ�ยม�ข ท��ท	ไรท��ไม�ข(�นส�กท	 
นอกจ�กน	�เร�ย�งไม�ค�อยอย�กจะท��ธ�รก�จก�บท�งร�ชก�ร เพร�ะท��ธ�รก�จก�บร�ชก�รจะต�องม	เร/�องใต�โตkะเป1น
ประจ�� ซ(�งในเคร/อสหพ�ฒน4ไม�ชอบเร/�องน	� เพร�ะค�ดว��ส��งน	�เป1นส��งท	�ไม�ถ6กต�อง แต�เร�ก.ส�ม�รถน��เร/�องก�รให�
ใต�โตkะม�เป1นจ�ดเด�นของเร�ได� ท��ให�เร�ได�ส�มปท�นท	�ด	 ๆ คร��งน��นเร�ส�งส�ญญ�ณออกไปว��เร�จะไม�จ��ยใต�
โตkะ ด�งน��นห�กเข�ให�ส�มปท�นเร�เข�ก.จะได�ภ�พล�กษณ4ท	�ด	ข(�นว��เข�ไม�ร�บใต�โตkะ แบบน	�ก.ค/อกลย�ทธ4ในก�ร
จ�ดก�รธ�รก�จ

ดร.บ�ญเก	ยรต� เองเป1นคนหน(�งท	�ไม�เคยจ��ยใต�โตkะให�ต��รวจเลย เวล�ต��รวจจ�รจรจ�บท	ไร ท��ง ๆ ท	�ใน
กระเปl�ก.ม	น�มบ�ตรของน�ยพลต��รวจแต�ก.ไม�เคยน��ออกม�ใช� ให�เข	ยนใบส��งท�กท	 หร/อไม�ก.ขอต��รวจจร�จร
ด	ๆ คนไทยเป1นคนท	�น��ร�กม�ก ถ��ขอก�นด	 ๆ ส�วนใหญ�ก.จะย�นด	ให� ท��ให�คนบ�งคนไม�เคยถ6กต��รวจจ�บเลยก.ม	  
เพร�ะเวล�ถ6กจ�บก.จะใช�จ�ตว�ทย� พ6ดจ�ออดอ�อน อ�อนหว�น “ค�ณต��รวจข�....” แค�น	�ต��รวจก.ใจอ�อนยอม
ปล�อยแล�ว ซ(�งก�รใช�จ�ตว�ทย�แบบน	�ก.น��ม�ประย�กต4ใช�ในง�นได� ไม�ใช�เอ�แต�จะใช�หล�กก�ร ข�อเท.จจร�ง คว�ม
ถ6กต�อง ซ(�งม�กจะท��ให�เร/�องต��ง ๆ ล�มเหลวไปหมด

สต� ก�บ ส�มปช�ญญะ
สต� ค/อร6�ต�ว แต�เร�คงจะเห.นก�นอย6�ว��บ�งคนถ(งแม�จะร6�ต�วแต�ก.ย�งท��อะไรท	�ผ�ด ๆ ได�   ส�วน

สต�ส�มปช�ญญะ เป1นสต�ท	�ร6�ต�วท	�จะไม�ท��อะไรท	�ผ�ด ๆ ส�ม�รถย�บย��งเวล�จะท��อะไรท	�ผ�ดได� ซ(�งก.ไม�เหม/อนก�บ
ค��ว�� สต�ป&ญญ� ซ(�งน��จะหม�ยถ(งร6�ต�วและใช�ป&ญญ�ด�วย

น�ส�ตถ�มว�� บร�ษ�ทในเครAอสหพ�ฒน"ซ�3งม� 200 กว2าบร�ษ�ท ดร.บ�ญเก�ยรต� บร�หารอย2างไร ?
เน/�องจ�กบร�ษ�ทในเคร/อสหพ�ฒน4ไม�ได�เก�ดข(�นม�พร�อมก�น 200 กว��บร�ษ�ท เป1นก�รทะยอยเปdดข(�นม� 

ดร.บ�ญเก	ยรต� เองก.ไม�ได�ไปด6แลท��ง 200 บร�ษ�ท ส��หร�บบร�ษ�ทท	�ท��นด6แลใกล�ช�ดหน�อยก.จะม	ประม�ณ 25 
บร�ษ�ท ซ(�งก.จ�ดก�รได� และย�งม	ผ6�บร�ห�รอ	กหล�ยคนช�วยด6แลอย6�ด�วย แต�ท	�ส��ค�ญท	�ส�ดก.ค/อก�รให�คว�มค�ด 
ส��หร�บก�รบร�ห�รคนจ��นวนม�ก ก.ต�องใช� “ใจ” ในก�รบร�ห�ร

คร��งหน(�งม	น�กข��วม�ถ�มว�� ดร.บ�ญเก	ยรต� ค�มได�อย��งไร ม	ต��งหล�ยร�อยบร�ษ�ท ซ(�งท��นก.ตอบไปว�� 
“ค�มโดยไม�ค�ม” เป1นก�รบ�งบอกว��ท��นไว�ใจแต�ละบร�ษ�ท ว��เข�ส�ม�รถค�มต�วเองได� และคนส�วนใหญ�พอร6�ส(ก
ว��ได�ร�บคว�มไว�ว�งใจ ก.จะท��ด	ข(�นไปใหญ�

หล�กค�ดน	� ก.สอดคล�องก�บหล�กค�ดของ ดร.เท	ยม โชคว�ฒน� ท	�ใช�ในก�รบร�ห�รบร�ษ�ทในเคร/อสหพ�ฒน4
ม�โดยตลอด เพร�ะถ��ไม�บร�ห�รด�วยว�ธ	น	�ก.คงจะด6แลไม�ไหว เพร�ะม	เร/�องต��ง ๆ เยอะม�ก

ก�รไว�ใจคนอ/�นน	� เท��ก�บก�รให� เป1นก�รท	�เร�ให�เข� ซ(�งสวนท�งก�บบ�งคนท	�ค�ดจะเอ�จ�กเข�อย��ง
เด	ยว เวล�จ��งพน�กง�นม�ก.ค�ดจะเอ�จ�กเข�ให�เยอะ ๆ ส��หร�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� จ��งพน�กง�นม�ท��ง�น 
นอกจ�กให�เง�นเด/อนเข�แล�ว ย�งค�ดจะให�อน�คตก�บเข�ด�วย เพร�ะคนท�กคนก.หว�งท	�จะม	อน�คตท	�ด	 ม	ร�ย
ได�ท	�ส6งข(�น ม	บ��น ม	รถ ฯลฯ ด�งน��นถ��เร�ค�ดจะให� เข�อย6�ก�บเร�ได�น�น ๆ ท��ง�นให�ก�บเร�ได�ด	 ๆ เร�จ(งต�องให�
อน�คตเข�ด�วย และส��งน	�ก.จะไปกระต��นให�เข�ท��ด	 แต�ถ(งค�ดจะให�ขน�ดน	�แต�ก.ไม�ม	อะไรสมบ6รณ4แบบ ก.ย�งคงม	
พน�กง�นท	�ค�ดโกงบร�ษ�ทอย6�ด	

แต�อย��งไรก.ต�มเร�ก.ต�องค�ดว��ท�กคนเป1นคนด	 เพร�ะคนส�วนใหญ�ไม�ได�ค�ดท	�จะโกงบร�ษ�ท จะม	ก.ส�วน
น�อยเท��น��น เร�จ(งต�องไม�เอ�คนส�วนน�อยม�เป1นบรรท�ดฐ�น จนไม�ไว�ใจคนท��งบร�ษ�ท ซ(�งถ��ค�ดอย��งน	�บร�ษ�ทก.
คงจะเล.กลง ๆ จะท��อะไรต�องท��เองท��งหมด เพร�ะไม�ไว�ใจคนอ/�น

น�ส�ตถ�มต�อว�� ปFจจ�ยหล�กท�3ท>าให@เก�ดก>าไร คAอปFจจ�ยใด ?
ส��หร�บ ดร.บ�ญเก	ยรต� ม	ว�ธ	ท	�โดดเด�น แตกต��งจ�กคนอ/�น ค/อ เร�ต�องเผช�ญร�วมก�บเข� โดยเร�ต�องต��ง

เปJ�ให�เข� โดยหว�งว��เข�จะท��ได�ถ(งเปJ� และเช/�อว��ต�วเร�เองม	ส�วนช�วยเข� ท��ให�ม��งม��นจนท��ถ(งเปJ�ได� และ
เม/�อเข�ถ(งเปJ�เข�ก.จะม	คว�มส�ข ม	คว�มเจร�ญ ท��งหมดน	�ก.ค/อก�รค�ดบวก
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แต�ก.ม	บร�ษ�ทหน(�ง ผ6�บร�ห�รค�ดลบม�ก ดร.บ�ญเก	ยรต� สอนเร/�องค�ดบวกอย��งไรก.ไม�เข��ใจ จนส�ดท��ย
ต�องให�ล6กน�องของผ6�บร�ห�รคนน	�เข��ม�ประช�มพร�อมก�นก�บเข� แล�วสอนว�ธ	ก�รให�ก�บท��งผ6�บร�ห�รคนน	�และก�บ
ล6กน�องของเข�พร�อม ๆ ก�น จนประสบคว�มส��เร.จ ผ6�บร�ห�รคนน	�ยอมท��ต�ม เพร�ะถ��ไม�ท�� ล6กน�องก.จะแย�ง
ไปท��เอง บร�ษ�ทท	�จะเจร�ญร��งเร/อง ก.ข(�นอย6�ก�บท�ศนคต�ของผ6�บร�ห�รน��นเอง

ช�วงว�กฤต�เศรษฐก�จปS 40 ก.ม	บร�ษ�ทหน(�งม	ผลประกอบก�รท	�ข�ดท�น บร�ษ�ทน	�มองพน�กง�นของต�วเอง
ไม�ข(�น พ6ดถ(งพน�กง�นท	ไรก.จะพ6ดว�� พน�กง�นย�งอ�อน พน�กง�นย�งข�ดคว�มร6� ต�องพ�ฒน�พน�กง�น จนกระท��ง 
ดร.บ�ญเก	ยรต� แนะน��ให�เข�ค�ดใหม� ค�ดว��พน�กง�นของเข�เก�ง ด	 ร�กบร�ษ�ท อย�กจะช�วยให�บร�ษ�ทประสบ
คว�มส��เร.จ ซ(�งล�วนแต�เป1นก�รค�ดบวก และเม/�อเร��มค�ดบวกอ	กเพ	ยง 2 ปS บร�ษ�ทน	�ก.กล�บม	ก��ไร ซ(�งตอนน	�ม	ยอด
ข�ยถ(ง 700 ล��นบ�ทแล�ว เพ	ยงเพร�ะค�ดด	ก�บพน�กง�น ค�ดบวกก�บพน�กง�น จ(งเก�ดพล�งจนเก�ดก�ร
เปล	�ยนแปลงจ�กหน��ม/อเป1นหล�งม/อ

ก�รท	� ดร.บ�ญเก	ยรต� ไปช�วยเข� ซ(�งเป1นก�รไปช�วยด�วยสต�ป&ญญ� ท��ให�เข�เก�ดคว�มส��เร.จ เก�ดคว�ม
ส�ข ม	ก��ไร พอม	ก��ไรแล�ว ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.จะแนะน��ให�เข�ไปท��บ�ญ ซ(�งก.เป1นกลย�ทธ4อ	กอย��งหน(�ง ท��ให�เข�
ค�ดว��เข�ท��ก��ไรให�ก�บบร�ษ�ท บร�ษ�ทก.น��ก��ไรส�วนหน(�งไปท��บ�ญ ก.เท��ก�บเข�ได�ท��บ�ญไปด�วย นอกจ�กน	�ส��ง
ศ�กด�Vส�ทธ�Vท��งหล�ยก.ต�องก�รให�คนเร�ท��บ�ญอย6�แล�ว ถ��เร�ต��งปณ�ธ�นว�� ถ��เร�ก��ไรม�ก เร�ก.จะท��บ�ญม�ก 
ส��งศ�กด�Vส�ทธ�Vก.จะช�วยสน�บสน�นให�เร�ม	ก��ไรเยอะ ๆ และห�กส�งเกตด6ก.จะพบว��บร�ษ�ทท	�ท��บ�ญท��งหล�ยก.จะ
เจร�ญข(�นท��งน��น ส�วนบร�ษ�ทท	�ย(กย�กไม�ยอมท��บ�ญก.จะม	ผลประกอบก�รท	�ล��ม ๆ ดอน ๆ ตลอด ไม�ค�อยเจร�ญ

น�ส�ตถ�มว�� บร�ษ�ทส2วนใหญ2จะท>างบด�ล 2 บ�ญช� จร�งหรAอไม2 ?
โดยท��วไปจะท��ก�น 2 – 3 บ�ญช	ด�วยซ��� แต�ส��หร�บเคร/อสหพ�ฒน4 ดร.เท	ยม โชคว�ฒน� ประก�ศไว�เม/�อ 

35 ปSท	�แล�ว ว��เร�จะม	บ�ญช	เด	ยว ก�รท��หล�ยบ�ญช	เม/�อบร�ษ�ทใหญ�ข(�นต�องใช�คนม�ช�วยท��บ�ญช	เพ��มข(�น คน
เหล��น	�ก.อ�จจะเป1นคนไปฟJองสรรพ�กรเองเลยก.ได� เร�จ(งท��บ�ญช	เด	ยว เพ/�อให�เก�ดคว�มโปร�งใส คนท��ง�นก.
ท��ได�ง��ย ไม�ต�องซ�อนโน�นซ�อนน	� ไม�ต�องไปห�บ�ลม�ลงบ�ญช	 ส�วนไหนท	�ไม�ให�เร�ห�กภ�ษ	 เร�ก.ไม�ห�ก ท�ก
อย��งเป1นไปต�มระบบ

บ�งคนจะบอกว��คนท	�ท��บ�ญช	เล�มเด	ยว จะส6�คนท	�ท��บ�ญช	หล�ยเล�มไม�ได� ซ(�งเร�ก.ต�องค�ดบวกว�� เร�
เก�ง เร�ส6�เข�ได� ซ(�งเร�ต�องส6�เข�ด�วย 3 ป&จจ�ยค/อ

 ใช�สต�ป&ญญ�ของเร�ท	�ม	เหน/อกว��เข�
 ใช�คว�มขย�น
 ใช�ระบบ

บร�ษ�ทรถเช��ในเคร/อสหพ�ฒน4 ก.ประสบก�บป&ญห�น	� ค/อร�ค�ส6�ค6�แข�งไม�ได� ค6�แข�งท	�ม	ร�ค�ด	กว��เพร�ะ
เข�ไม�ม	ระบบ ประเภทซ/�อรถยนต4ม� 10 ค�น แล�วก.ปล�อยให�คนอ/�นเช�� บร�ษ�ทของเร�จ(งขอปร�บร�ค�จน
ข�ดท�นเพ/�อส6�ก�บเข� ดร.บ�ญเก	ยรต� จ(งแนะน��ให�บร�ษ�ทน	�ไปห�จ�ดอ�อนของค6�แข�ง ซ(�งก.พบว��จ�ดอ�อนของเข�
ค/อเข�ไม�ใส�ใจในล6กค�� และให�เร�น��จ�ดอ�อนของค6�แข�งม�เป1นจ�ดเด�นของเร� ค/อพน�กง�นของเร�ต�องพ6ด
เพร�ะ ท	�ท��ง�นของเร�จะต�องสวย รถยนต4จะต�องสะอ�ด ฯลฯ รวมถ(งต�องม	จ�ตว�ทย� เช�น ต�องร6�ว��คนจ��นวน
หน(�งเท��น��นท	�สนใจแต�เร/�องร�ค� ส�วนคนกล��มใหญ�ต�องก�รท	�จะได�ร�บบร�ก�รท	�ด	 เม/�อผ6�บร�ห�รของบร�ษ�ทรถเช��
แห�งน	�เปล	�ยนคว�มค�ด ก.ท��ให�ธ�รก�จม	ก��ไร จนถ(งปSน	�ก.น��จะม	ก��ไรถ(ง 10% จ�กยอดข�ยแล�ว

ตอนท	�ไทยเร�น�� VAT ม�ใช� ตอนน��นบ�งบร�ษ�ทม	ก��ไรโผล�ข(�นม�เยอะม�ก ท��ให�เข�ต�องร	บใช�งบ
โฆษณ� โดยจ�ดท��อย��งย��งใหญ� เพ/�อท��ให�ก��ไรลดลง จะได�ด6แล�วไม�เป1นพ�ร�ธเม/�อเท	ยบก�บเม/�อก�อน

และให�เร�ค�ดไว�ด�วยว�� ก�รโกงเง�นภ�ษ	 ก.เป1นก�รท��บ�ปอย��งหน(�ง แต�ก�รท	�เร�ท��คว�มด	 ส��งท	�ด	 ๆ 
ก.จะต�มม�เอง
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กลย�ทธ"ในการธ�รก�จ
ส�นค��ของบร�ษ�ทย	�ห�อหน(�ง จ��หน��ยอย6�ใน Discount Store ปล�ยปSท	�แล�วเข�ก.ม�เจรจ�ให�เร�เข��ไป

จ��หน��ยให�ครบท�กส�ข�ของเข� แต�ผ��นม�คร(�งปSกว��เข�กล�บม�บอกให�เร�ยกส�นค��ออกจ�กร��นของเข�
ท��งหมด เร�ควรจะแก�ป&ญห�น	�อย��งไร ?  น�ส�ตช�วยก�นแสดงคว�มค�ด ด�งน	�

● เจรจ�ต�อรองเพ/�อประว�งเวล�
● ถ�มเข�ถ(งเหต�ผลท	�ให�เร�ยกส�นค��ออก
● เจรจ�ว��เร�จะท��ยอดข�ยให�ด	ข(�น
● เพ��มเปอร4เซ.นต4ให�เข�

ตอนน��น ดร.บ�ญเก	ยรต� เข	ยนจดหม�ยไปถ(ง CEO ของเข�ซ(�งเป1นช�วต��งช�ต� และได� CC ให�ก�บ
ประธ�นใหญ�ของเข�ซ(�งเป1นคนไทย รวมถ(งสถ�นฑ6ตของเข� ว��ก�รท��อย��งน	�ไม�ย�ต�ธรรม กลย�ทธ4ท	�แฝงอย6�
ในเร/�องน	�ค/อ ท	�น	�ค/อเม/องไทย เข�เป1นคนเข��ม� แล�วม�แสดงคว�มไม�ย�ต�ธรรมก�บคนไทย ซ(�งเป1นส��งท	�ไม�ควร
กระท�� ประธ�นท	�เป1นคนไทยก.เข��ใจ ส�วน CEO ท	�เป1นช�วต��งช�ต�ก.ม�อธ�บ�ยว��ท��ไมเข�จ(งจะยกส�นค��ของ
เร�ออก แต�เข�ก.บอกว��เข�จะด6แลให�เป1นพ�เศษ แต�ขอให�เร�ยกส�นค��ออกไปก�อน เร�จ(งยกออกจนเหล/อ
เพ	ยง 2 ส�ข� แต�นอกจ�กน��นเร�ก.ท��ส�นค��ย	�ห�อน	�ให�ข�ยด	ในท	�อ/�น ท��จนโดดเด�น ท��แบบไม�ต�องค�ดถ(งก��ไร 
ท��ให�เข�เห.นว��เร�ท��ได�

หล�งจ�กน��น 3 เด/อน เข�ก.ให�เร�กล�บเข��ไปจ��หน��ยใหม� โดยให�เข��ครบท�กส�ข�ของเข�ค/อ 31 แห�ง 
แต� ดร.บ�ญเก	ยรต� ก.แนะน��ว��อย��เพ��งเข��ไปครบท�กส�ข� เพร�ะห�กเร�ไม�พ�จ�รณ�ให�ด	 เก�ดไปได�ในท��เลท	�
ไม�ด	 ยอดข�ยไม�ด	 เด	Zยวเข�จะให�เร�ยกออกอ	ก ก�รกล�บเข��ไปในคร��งน	�เร�ต�องม��นใจท	�จะส�ม�รถท��ต�วเลขท	�
ด	และเหม�ะสมได� จนเข�พอใจ ด�งน��นให�เร�เล/อกเข��ในส�ข�ท	�ให�ท��เลด	ก�อน ท	�เร�ม��นใจว��จะได�ต�วเลข 
ส�วนในส�ข�ท	�ให�ท��เลไม�ด	ก�บเร� เร�ก.บอกเข�ว�� ถ��เร�เข��ไปข�ยในท��เลน��น เร�ไม�ม��นใจว��จะท��ต�วเลขท	�
ด	ให�เข�ได� อ�จจะไม�ถ(งต�มท	�เข�ต��งเปJ�ให�เร�ไว� เพ/�อท	�จะให�เข�พ�จ�รณ�ห�ท��เลท	�ด	ให�ก�บเร� เพ/�อเร�จะได�
ท��ต�วเลขท	�ด	 ๆ ให�ก�บเข� และห�กส�ดท��ยเร�ต�องไปข�ยในท��เลท	�ไม�ด	 เข�ก.จะได�ไม�ม�ตอแยเร� ห�กเร�
ท��ต�วเลขได�ไม�ถ(งเปJ� เหล��น	�ก.เป1นเร/�องของจ�ตว�ทย� และเป1นต�วอย��งของศ�ลปะในก�รเจรจ�ต�อรอง

ต�วอย��งในเร/�องของจ�ตว�ทย� ย�งม	อ	กม� เช�น
เม/�อ 40 – 50 ปSท	�แล�ว ม	คนพ6ดว�� สหพ�ฒน4จะเจ{ง (ตอนน��นย�งไม�ได�ใช�ช/�อสหพ�ฒนพ�บ6ล ย�งเป1นช/�อ

ภ�ษ�จ	นอย6�) ดร.เท	ยม จ(งได�ต��งโตkะอย6�ส�วนหน��ของร��นเลย ให�ท�กคนได�เห.น ใครจะม�เอ�เง�นค/นก.ม�ได�เลย  
แต�ปร�กฎว��ไม�ม	ใครม�ทวงเง�น เพร�ะเด�นผ��นเม/�อใด ก.เห.นท�กท	 แต�คนท	�ไม�เข��ใจ เอ�แต�หลบหน��หลบต�
เร/�องก.จะย��งไปก�นใหญ�

ว�กฤต�ของธน�ค�รตอนน	� ก.ต�องม	ก�รอ�ดฉ	ดเง�นเข��ไปให�พอ ห�กคนท	�กล�วม�ถอนเง�นแล�วธน�ค�รม	
เง�นให�ถอน เท��น	�เร/�องก.จบ แต�ถ��ห�กถอนแล�วไม�ม	เง�น ท	น	�ก.จะกล�ยเป1นเร/�องใหญ�

ย�ค IMF เม/�อ 10 ปSท	�แล�ว ร�ฐบ�ลได�ส��งปdดสถ�บ�นก�รเง�น 56 แห�ง ซ(�งถ��เท	ยบไปแล�ว เง�นก.ค/อเล/อด 
ตอนท	�เศรษฐก�จป_วยอย6�กล�บไปต�ดเล/อดท��ง ถ(งจะเป1นเล/อดด	หร/อเล/อดไม�ด	ก.ต�ดท��งไม�ได� เล/อดท	�ไม�ด	ก.ต�องน��
ม�ฟอกไม�ใช�ต�ดท��ง ร�ฐบ�ลเร�ม�วแต�เช/�อข�อม6ล เช/�อค��แนะน��ของ IMF เศรษฐก�จของเร�จ(งเข��ข��นว�กฤต�

ส��หร�บบร�ษ�ท ICC ก�อนว�กฤต�ก�รณ4ปS 40 น	� ม	ยอดข�ยเป1นหม/�นล��นบ�ทแล�ว ตอนว�กฤต�ก�รตกลงม�
เหล/อ 6 พ�นกว��ล��นบ�ท แต�พอส��นปS 40 เร�ก.ย�งม	ก��ไร 1 ร�อยล��นบ�ท ช�วงน��นท��ให�คว�มค�ดท�งธ�รก�จ
เปล	�ยนไปหมดเลย เพร�ะตอนน��นก�รแข�งข�นส6งข(�นม�ก เปร	ยบเสม/อนขนมเค�กท	�ม	ขน�ดหดลง ก�อนว�กฤต�
ขนมเค�กช��นน	�ใหญ�ข(�นท�กว�น เพร�ะเง�นท	�ก6�ม�จ�กเม/องนอกเยอะข(�น จ(งไม�ต�องแข�งก�นม�กเท��ไร ใครจะเอ�
เค�กส�วนไหนก.เอ�ไป ซ(�งย�งม	เหล/อพอให�คนอ/�น แต�ช�วงว�กฤต�ขนมเค�กหดเล.กลง เง�นไม�สะพ�ด จ(งต�องแข�งข�น
ก�นส6ง
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