
 
   

 
Page 1 

 

MGT 636 ประเด็นปญหาทางการจัดการ MM07 
โดย ดร.บญุเกียรติ โชควัฒนา 
วันเสารที่ 11 กมุภาพันธ 2555 

 
Positive Thinking 

 การคิดบวก กับคิดในแงดี มคีวามใกลเคียงกัน บางคนคิดวาคดิในแงดีอาจจะ
โดนคนอื่นหลอกได ซึ่งเราควรปลดความคิดนี้ออกไป 

 การคิดบวกจะสงผลตอจิตใตสาํนึก จิตใตสํานึกจะออกมาควบคุมเราเมื่อเรา
ขาดสติ ขาดสํานึก จติสํานึกไมทํางาน พระพุทธเจาจงึสอนใหเรามีสติตลอดเวลา 
เพราะเมื่อมีสัมมาสตเิราก็จะไมทําบาป แตพอจิตสํานึกไมทํางาน เนื่องจากเกิดความ
กลัว โลภ โกรธ หลง เมา จิตใตสํานึกก็จะมาทํางานควบคุมตัวเราแทน 

 จิตใตสํานกึจะคอยบันทึกทุกอยางที่เราพบเจอตลอดเวลา เวลาเราเจอเรื่องที่ดี 
หรือไมดี จิตใตสํานึกก็จะบันทึกไวท้ังหมด เสมือนเทปบันทึกที่ไมเคยหยุดทํางาน 
เก็บโดยไมมีการแยกแยะ เก็บทุกสิ่งอยางไวทั้งหมด เหตุนี้จึงทําใหบางคนสามารถ
ระลึกชาติได 

 จิตใตสํานกึของเรามีพลังเยอะมาก พลังทีส่ําคัญคือพลังเหนี่ยวนํา เหนี่ยวนํา
ใหสิ่งที่เราคิดซ้ํา ๆ บอย ๆ เกิดขึ้นตามนั้น ไมวาจะเปนสิ่งที่ดีหรอืไมดีก็ตาม ดังนั้นเรา
จึงควรคิดแตสิ่งที่ดีหรือคิดบวกตลอดเวลา 

การคิดบวก  คือ การคิดโดยไมตองใชเรื่องของขอเท็จจริง หรือขอมูล   เหตุผล   
หรือขอพิสจูน แตเปนการปลุกจิตของเราใหมีพลังทีด่ี   และมีประโยชน
ตอตนเอง     ผูอื่น     และสถานการณ    เพื่อมุงไปสูความสําเร็จทั้งทาง
จิตใจและกายภาพ 

 บางคนที่ชอบบนวาคนไทยกันเอง บนวารัฐบาล บนวาสังคม กค็วรจะเลิกบนวา 
เพราะยิ่งบนตัวเราเองก็จะยิ่งไมดีไปตามนัน้ เพราะจติใตสํานึกจะบันทึกทกุคําพดูของ
เราไว หรือแมแตคําพดูของคนอืน่ที่เราไดยิน จิตใตสํานึกก็บันทึกไวดวย 

 เมื่อจิตใตสาํนึกบันทึกสิ่งใดไว พอจิตสํานึกไมทํางาน สิ่งที่บันทึกไวในจิตใต
สํานึกก็จะผลุดออกมา 
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คนที่คดิบวก ก็จะเกิดความมุงมัน่ (will, determination) คนที่มีความมุงมั่น จะมี
บุคลิกตอไปนี้ 

1. มีนิสัยที่ดีขึน้: เพราะการที่จะทําอะไรใหญ ๆ ก็จะตองมีคนมาชวยเหลือ 
2. จําตัวเลข เปาหมายแมนยํา 
3. มี Innovation: เปนคนท่ีหาวิธีการใหม ๆ ตลอดเวลา 
4. มีคนอื่นมาชวยเหลือ: คนที่มีมารยาทดีก็มักจะมีคนอยากจะชวยเหลือ 
5. ไมพูดลบ ๆ: ทั้งกับตวัเอง คนอืน่ หรือองคกร 
6. ขยันคิด ขยันทํา: ไมหยุดนิ่ง ไมขี้เกียจ 
7. ชางสังเกต ใฝรู 
8. ทํางานไดเร็วขึ้น 
9. มีวินัยมากขึ้น 

10. ทบทวนตลอดเวลา 
 
คนที่มุงมัน่ ก็มักจะตั้งเปาหมาย ซึ่งเปนเปาหมายที่ทาทาย และเปนเปาหมาย

สูงสุดที่เราตองการ บางคนอาจสับสนเพราะไดฟงเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไมกลาที่จะตั้งเปาหมายใหสูง ตั้งแตเพียงพอเพียง
เทานั้น ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนีถ้าตีความแลว เปนการสอนใหเราทําอะไรไมเกินตัว 
เชน อยาใชเกินกวาที่เรามี ไมใชสอนไมใหเราใชจายหรือไมคิดจะทําอะไรใหญ ๆ 

 การคิดบวก เราตองคิดไปกอน โดยไมตองคิดแตวาจะทําไดหรือ จะสําเร็จหรือ 
เพราะการคิดบวกไมใชเร่ืองของเหตุผล หรือขอมูล 

 คุณตัน ภาสกรนที ผูบริหาร โออิชิ กรุป อดีตเคยอยูในเครือสหพัฒน ตอนนั้น
ทําหนาที่ยกของ มีความขยันมาก คุณตันอยากพบ ดร.เทียม โชควัฒนา บดิาของ 
ดร.บุญเกียรติ มาก จงึอาสานําเอกสารเขาไปให ดร.เทียม ตอนที่ทานประชุม และ
พยายามอยูในหองประชุมเพื่อฟง ดร.เทียม ใหไดนานที่สุด กระดาษที่ ดร.เทียม 
เขียนไวแลวทิ้งอยูในถังขยะ ก็เก็บไว หรือแมแตน้ําชาที่ ดร.เทียม ทานแลว ก็นํามา
ทาน แสดงถึงความมุงมั่นของคณุตันไดอยางชัดเจน 

คนที่คดิบวก จิตใจจะดีขึ้น เกิดประโยชนตอตนเอง จนเปนประโยชนตอสังคม 
ตอประเทศ ตอโลก 

การคิดบวกคิดดตีอผูอื่น เสมือนการแผเมตตา  ซึ่งแผออกไปแลวเราก็ไมเสีย
บุญที่เราสรางมา แตกลับจะเปนบุญมากขึ้นดวยซ้ําเพราะเราคดิในทางทีด่ี 

 การคิดบวก บางคนคดิวาตองไมคิดในทางที่ไมดี จริง ๆ แลวเราสามารถคดิ
ในทางที่ไมดี หรือรับรูในสิ่งที่ไมดีได แตตองไมคดิในทางที่ไมดีนี้ซํ้า ๆ บอย ๆ 
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 ในการทําธุรกิจ บางคนเจาความคิด แตก็ไมใชนักปฏิบัติ บางคนก็เปนนักปฏิบัติ 
แตไมใชนักคิด และหากมีเจาของมากกวา 1 คนธุรกิจก็มักจะไมสําเร็จ นอกจากนี้แต
ละธุรกิจก็จะมี Key success factor ของแตละธุรกิจทีไ่มเหมือนกัน ซ่ึงเราตองหาให
พบ 

 อยางการจะเปด Car care แลวก็คิดเปดรานทําผม ก็ตองไมคดิที่จะเปดรานทํา
ผมเพียงเพื่อทําพวงกบัธุรกิจ Car care แตตองคดิทําทั้งธุรกิจ Car care และธุรกิจ
รานทําผมไปพรอมกนั ธุรกิจ โดยจะตองหา Key success factor ของทั้ง 2 ธุรกจิให
พบ แลวคอยหาวิธีที่จะ Synergy ธุรกิจทั้งสอง 

 ในการจะเริ่มทําธุรกิจ ก็มักจะมคีนมาทักนั่นนี่ เราจึงตองรูจักใชสติปญญา ใช
วิจารณญาณของตัวเอง จากนั้นก็ตอง Visualize ถึงความสําเร็จที่เราจะไดรับ เชน นึก
มโนภาพตวัเลขจํานวนเงิน 100 ลานบาทในสมุดบัญชีของเรา เพราะจติใตสํานึกจะรับ
มโนภาพไดดีที่สุด  สําหรับสิ่งที่เราคิด หรือสรางมโนภาพนี้ ใหเราคิดหรือสรางไวใน
ใจของเรา ไมตองไปประกาศใหคนอื่นรับรู 

Flow of Thought 

1. Information ศึกษาขอมลู 

2. Observation สังเกต 

3. Impression  ทําความเขาใจ โดยไมอคต ิ

4. Evaluation  ประเมินผล 

5. Conclusion  สรุปผล 

6. Decision  การตัดสินใจ 

7. Creation  สรางสรรค 

8. Action  ปฏิบัติจริง 

 

มหาบัณฑิต ท่ีคิดวาตนเองเหนือกวาคนอืน่ จะเกิดอตัตา ตดิอตัตา จึงขอให
มหาบัณฑิตคิดเสมอวาที่เรียนมาเปนเพียงสิ่งเล็กนอย จริง ๆ เรายังตองเรียนรูสิ่งตางๆ 
รอบตัวของเรานี้อีกมากมาย 
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ปฏิญญามหาบัณฑิต 

1. ขาพเจาจะไมคิด ไมพูด ไมแสดงอาการวาคนอื่นที่เรียนมานอยกวาตน เปนคน
ท่ีดอยกวาตนอยางเดด็ขาด 

2. ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาเปนคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการทําสิ่งตาง ๆ 
ใหสําเร็จเพื่อประโยชนของตัวขาพเจาและผูอื่น 

3. ขาพเจาเรียนอะไรมา ก็ทําอยางอื่นไดสําเร็จทั้งนั้น 

4. ขาพเจาจะเปดรับความรู ความคดิจากผูอื่น โดยไมเกี่ยงวาจะมาจากใคร 

5. ขาพเจาเชื่อวา ความรูที่เรียนมาทั้งหมด ยังเปนสวนนอยเมื่อเทียบกับความรูที่
ไดจากผูอื่นและประสบการณ 

6. ขาพเจายอมรับวา ความรูที่เรียนมาบางสวนก็ไมตรงกับการทํางานจริง ๆ 
บางสวนก็ตองเอามาปรับใชใหสอดคลองกับความเปนจริงของงาน 

7. ขาพเจาพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม โดยไมตองรอใหมีฐานะดีกอน 

8. ขาพเจาจะมองผูอื่น องคกร ประเทศ และโลก ในแงที่ดีอยูเสมอ 

9. ขาพเจาจะเปนคนที่รับผิดชอบตอทุกสิ่งทีพู่ดและทํา 

10. ขาพเจาจะเปนคนที่มสีติอยูตลอดเวลา และไมปลอยตัวไปกับความโลภ โกรธ 
หลง 

11. ขาพเจาจะเปนคนที่อยูในศีลธรรมอันดีงาม และไมคิดจะเอาเปรียบ หรือ
เบียดเบียนผูอื่นดวยกาย วาจา ใจ 

12. ขาพเจาเชื่อวา ขาพเจาจะมีอนาคตที่ดี และดีขึ้นตลอดไป 

 

ปจจัยที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในชีวิต 

1.  ลดอัตตา  

2.  ตั้งคําถามหาคําตอบ ดวยตัวเอง 

3.  ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  

และเมื่อสําเร็จแลวก็ตองไมลืมทีจ่ะทําบุญใหมาก ๆ 

 


