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วชิา MGT636 ประเด็นปัญหาทางการจัดการ (Management Issues) 

หลกัสตูรการจัดการมหาบณัฑติ รุน่ที ่8 (MM08) 

วันอาทติยท์ี ่4 พฤศจกิายน 2555 

โดย ดร.บญุเกยีรต ิโชควัฒนา 
 

 การเขา้เรยีนวชิาประเด็นปัญหาทางการจัดการ ทีบ่รรยายโดย ดร.บญุเกยีรต ิโชควฒันา ซึง่

จะบรรยายในหัวขอ้ทีเ่กีย่วกับเรือ่งความคดิ และกฎแหง่กรรมเป็นหลัก ขอใหนั้กศกึษาเขา้ชัน้เรยีน

ใหต้รงเวลา และครบทกุครัง้ เนือ้หาในชัน้เรยีนเมือ่ฟังไปก็ขอใหน้ าไปคดิทบทวน ท าความเขา้ใจ 

และน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนทั์ง้ตอ่ตนเอง ครอบครัว การงาน มแีตค่วามเจรญิกา้วหนา้

ตลอดไป 

 ในการมาบรรยายของ ดร.บญุเกยีรต ิทา่นก็คดิทีจ่ะมาใหป้ระโยชนแ์กนั่กศกึษา จงึขอให ้

นักศกึษาคดิและตัง้ใจทีจ่ะรับประโยชนก์ลับไปดว้ยเชน่กัน 

 ปัจจัยทีจ่ะท าใหนั้กศกึษาไดป้ระโยชนก์ลับไป คอืตอ้งท าตนใหเ้ปิดรับสิง่ตา่งๆ ใหม้ากๆ 

และยังตอ้งรูจั้กทบทวนตวัเองอยูต่ลอดเวลา 

 บางคนทบทวนตัวเองแลว้รูว้า่ไมถ่กูตอ้ง แตก็่ยังไมค่ดิทีจ่ะแกไ้ข ยังท าสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง

เหลา่นัน้ตอ่ไป คนเหลา่นีก็้จะไมเ่กดิการพัฒนา ตอ่ไปเมือ่ทบทวนตัวเองแลว้เห็นสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง ก็

ขอใหนั้กศกึษาเปลีย่นแปลงพัฒนาใหด้ขี ึน้ในทันท ี

 อยา่งบางคนชอบพดูวา่ไมม่เีวลา ซึง่เป็นพฤตกิรรมของจติของเรา ซึง่หากไดท้บทวนจรงิๆ 

แลว้ เรายังมเีวลาท าสิง่ทีเ่ราชอบอกีมากมาย ดร.บญุเกยีรต ิเอง เมือ่กอ่นก็ชอบพดูค าวา่ไมม่เีวลา 

พดูบอ่ยๆ ลกูนอ้งก็พดูค านีเ้ยอะขึน้ๆ จงึตอ้งเปลีย่นตัวเองไมพ่ดูค านีอ้กี 

 ในเรือ่งการฟัง คนทีส่ าเร็จมหาบัณฑติมักมพีฤตกิรรมทีไ่มย่อมฟังคนอืน่ เวลาจะ Present 

อะไร ก็มุง่จะ Present ใหจ้บๆ ไมย่อมฟังขอ้เสนอแนะจากคนอืน่เลย จงึขอใหนั้กศกึษารุน่นี้

ตระหนักถงึจดุออ่นนี ้แลว้เปิดรับฟังใหม้ากขึน้ รับฟังไดแ้มแ้ตค่วามคดิของคนทีเ่ด็กกวา่หรอืเรยีนมา

นอ้ยกวา่ นอกจากนีย้ังควรก าหนดจติวา่ เวลาประชมุใครพดูอะไรเราจะรับรูไ้ดทั้ง้หมด เราจะรูเ้รือ่ง 

เราจะเขา้ใจทัง้หมด ซึง่การคดิเชน่นีก็้จะสง่ผลตอ่จติใตส้ านกึของเรา 

 เวลาท างานก็ขอใหค้ดิวา่ งานเขา้มามากเทา่ไร เราก็ท าได ้และท าไดส้ าเร็จทัง้หมด 

ความคดิแบบนีเ้ป็นความคดิในเชงิบวก ซึง่จะท าใหเ้ราท างานไดด้ ีประสบแตค่วามส าเร็จ และคนที่

มจีติเชน่นีเ้จา้นายก็จะชืน่ชอบ 

ตวัอยา่งความคดิ 

 กรรมกรทีต่อ้งท างานหนัก หากคดิวา่ท าแลว้จะรา่งกายแข็งแรง ก็จะเป็นการคดิบวก 

 คดิทีค่ดิจะรวย คดิจะมเีงนิ เป็นการคดิบวก ตรงขา้มกับคนทีค่ดิลบ คดิวา่ตัวเองจะจน 

o แตก็่มบีางคนทีไ่มอ่ยากรวยเพราะม ีMindset วา่รวยแลว้จะยุง่ ไมม่คีวามสขุ 
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 การคดิงา่ยกวา่การกระท า การคดิบวกไมใ่ชเ่รือ่งของเหตผุล หรอืขอ้มลู หรอืขอ้เท็จจรงิ แต่

เป็นการคดิเพือ่ปลกุจติใหม้พีลัง 

 การจะเชือ่อะไรตอ้งพสิจูนไ์ด ้ก็เป็นอกีจดุออ่นหนึง่ของมหาบัณฑติ คนทีเ่ชือ่เชน่นีจ้ะขาด

การใช ้Sense ในการพจิารณาตัดสนิใจ จะท าอะไรตอ้งรอขอ้มลูหรอืขอ้พสิจูนก์อ่น บางคนกอ่นจบ

ส าเร็จมหาบัณฑติจะท างานเร็ว ตัดสนิใจเร็ว แตพ่อส าเร็จมหาบัณฑติกลับท างานไดช้า้ลง เพราะ

ทกุสิง่ตอ้งหาขอ้มลูกอ่น 

 

ปญัญาญาณ (Intuition) 

 เป็นสิง่ทีเ่รารูไ้ดโ้ดยไมต่อ้งมขีอ้มลู ไมต่อ้งมหีลกัฐาน คลา้ยกับ Six sense ซึง่ปัญญาญาณ

นีจ้ะหายไปเมือ่เรายดึตดิกับขอ้มลู 

 ปัญญาญาณ มาจากการสัง่สมมาในทกุภพชาต ิดังนัน้ถงึเราจะเรยีนอะไรตอนทีอ่ายมุากแลว้ 

แตส่ ิง่ทีเ่รยีนก็ยังสัง่สมไปชาตภิพหนา้ได ้โดยความรูเ้หลา่นีจ้ะสัง่สมอยูใ่นจติใตส้ านกึ 

 อยา่งนสิยัของคนเราจะสัง่สมอยูใ่นจติใตส้ านกึ แลว้ถา่ยทอดออกมาในภพชาตติอ่ๆ ไป ซึง่

คนทีส่ามารถดกูรรม ดอูดตีชาตไิดจ้ะสามารถบอกได ้

 

 คนเราจะมทัีง้จติส านกึ (Conscious) และจติใตส้ านกึ (Subconscious) ชว่งเวลาทีเ่รามสีต ิ

รูต้ัว จะเป็นชว่งเวลาทีเ่ราใชจ้ติส านกึ สว่นจติใตส้ านกึก็จะควบคมุอวยัวะตา่งๆ ภายในรา่งกายที่

ท างานแบบอัตโนมัต ิเราทกุคนมจีติใตส้ านกึแตก็่ไมรู่ต้ัววา่ม ีโดยจติใตส้ านกึนีม้ปีระโยชนส์งูมาก

หากเรารูจั้กใช ้

 ดังนัน้เวลาเรารูต้ัววา่ผดิ เราตอ้งส านกึโดยใชจ้ติส านกึ แลว้แกไ้ขเพือ่ไมใ่หส้ัง่สมไปในชาติ

ภพหนา้อกี อยา่งคนทีช่อบอจิฉาคนอืน่ แลว้ส านกึวา่เป็นสิง่ทีไ่มด่ ีแลว้จะไมอ่จิฉาคนอืน่อกีตอ่ไป 

นสิยัขีอ้จิฉาก็จะไมส่ัง่สมตอ่ไป และยังท าใหจ้ติของคนนัน้ก็จะสงูขึน้อกีดว้ย 

 พระสงฆใ์หเ้ราสมาทานศลี เพือ่ใหเ้ราตัง้มั่นทีจ่ะไมท่ าผดิศลี 5 ซึง่ก็เป็นสิง่ทีด่ ีเป็นบญุ การ

สมาทานศลีก็จะท าใหจ้ติเราสงูขึน้ และถงึแมเ้ราจะท าผดิศลีไปบางขอ้ เราก็ยังสามารถสมาทานศลี

ใหมไ่ดอ้กีตลอดเวลา 

 การฝึกฝืน เป็นการฝืนในสิง่ทีไ่มด่ทีีเ่ราไมท่ าก็ได ้เชน่ มกีเิลสอยากทานเนือ้สตัว ์ก็ใหเ้ราคดิ

วา่ไมท่านก็ได ้ก็จะท าใหจ้ติสงูขึน้ 

 คนเราตอ้งท าบญุตลอดเวลา เนือ่งจากเราท าบาปกันตลอดเวลา อยา่งการทานเนือ้สตัวก็์

เกดิเศษกรรมแลว้ การท าบญุสว่นหนึง่ก็จะชว่ยใหเ้จา้กรรมนายเวรมาเลน่งานเราไดย้ากขึน้ 
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 พระพทุธเจา้สอนใหเ้รามสีตติลอดเวลา เพราะเวลามสีต ิก็จะอยูใ่นศลี (ไมเ่บยีดเบยีนใคร) 

เกดิสมาธ ิเกดิปัญญา  พระพทุธองคท์ราบวา่เวลาคนมสีตก็ิจะลดทอนการท าความชัว่ลง เวลาเรามี

อารมณ์ตา่งๆ เชน่ โลภ โกรธ หลง ก็ใหเ้ราดงึสตกิลับมาใหเ้ร็วทีส่ดุ อยา่งค าทีว่า่ “ทกุขม์ไีวใ้หเ้ห็น 

แตอ่ยา่มไีวใ้หเ้ป็น” คอืขอใหว้างได ้อยา่เก็บเป็นอารมณ์ 

 สตขิองคนเราจะม ี2 ประเภท คอื 

 สมัมาสต ิรูผ้ดิชอบ ชัว่ด ี

 มจิฉาสต ิทัง้ทีม่สีต ิก็ท าไมด่ไีด ้

 

 คนเราเวลาดา่วา่คนอืน่ คนทีเ่ราดา่ก็ไดรั้บ เราเองก็ไดรั้บ โดยจติใตส้ านกึของเราจะรับไว ้

ทัง้หมด 

 การดลูะครน ้าเน่า เป็นอันตรายตอ่จติของเรา เพราะในนัน้มเีรือ่งทีไ่มด่มีากมาย เรือ่งดีๆ  มี

นอ้ยมาก ดูๆ  ไปจติใตส้ านกึทีแ่ยกแยะผดิชอบชัว่ดไีมไ่ดก็้จะรับสิง่ทีไ่มด่เีขา้ไป แลว้ตัวเราเองก็จะ

คอ่ยๆ เปลีย่นไปเหมอืนตวัรา้ยในละครทีด่ ู

 ดังนัน้หากเราส านกึวา่ส ิง่ใดไมด่ ีแลว้เราเปลีย่นได ้จติเราก็จะสงูขึน้ เป็นบญุ เพราะบญุและ

บาปลว้นอยูท่ีจ่ติใจของเรา 

 การท าบญุ กับท าทานจะตา่งกัน การท าบญุเป็นการท าดว้ยใจ สว่นการท าทานจะเป็นการท า

ดว้ยกาย 

 เวลาเราท าบญุแทนพอ่แม ่ท าแลว้พอ่แมก็่ไดบ้ญุเราก็ไดบ้ญุดว้ย เพราะเวลาท าบญุใหพ้อ่

แมเ่ป็นการทีเ่ราคดิกตัญญซูึง่ก็เป็นบญุ แมแ้ตเ่ราแผส่ว่นกศุลใหค้นทัง้โลก เราก็ไดบ้ญุเพราะบญุอยู่

ทีใ่จ แคค่ดิด ีชมคนอืน่ ก็เป็นบญุแลว้ การคดิด ีพดู ีก็เป็นบญุ 

 เราจงึตอ้งพถิพีถัินในความคดิของเราใหค้ดิดอียูเ่สมอ ใหเ้ราคดิเป็นกศุลตลอดเวลา 

 


