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วชิา MGT636 ประเด็นปัญหาทางการจัดการ (Management Issues) 

หลกัสตูรการจัดการมหาบณัฑติ รุน่ที ่8 (MM08) (รุน่ปีใหม)่ 

วันอาทติยท์ี ่6 มกราคม 2555 

โดย ดร.บญุเกยีรต ิโชควัฒนา 

 

นักศกึษาทีม่าเรยีน มาเรยีนเพือ่อะไร ? 

 การเรยีนเพือ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับตัวเองทัง้ในการท างาน ในชวีติสว่นตัวและสงัคม 

 สิง่ใหม่ๆ  ทีเ่ราไดไ้ป แลว้ Contribute หรอืท าประโยชน ์ตอ่สงัคม ตอ่ประเทศชาต ิตอ่โลก 

ความคดิแบบนีจ้ะท าใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง 

ในการมาเรยีนหนังสอื คนสว่นใหญจ่ะบอกวา่มาเพือ่หาความรู ้ซ ึง่ก็ไมผ่ดิ แตเ่ป็นความคดิที่

โบราณมาก ยิง่เรามาเรยีนในระดับมหาบัณฑตินี ้เราตอ้งรูจั้กน าสิง่ทีเ่รยีนมาใชใ้หเ้กดิประโยชนก์ับ

ตอ่ตัวเอง ตอ่ผูอ้ ืน่ ตอ่สงัคม ตอ่ประเทศชาต ิตอ่โลก 

คนเราตอ้งรูจั้กทบทวนตัวเองตลอดเวลา อยา่งเรือ่งมาเรยีนเพราะอะไร เราก็ตอ้งคดิทบทวน

ตลอดเวลา หรอืแมแ้ตท่บทวนวา่เราอยูใ่นโลกนี ้เราท าประโยชนใ์หโ้ลกบา้ง ? 

อยา่งเชน่การปลกูตน้ไม ้ก็นับวา่เป็นการท าประโยชนใ์หแ้กโ่ลก แตถ่า้เป็นการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง

ประหยัดยังไมถ่อืเป็นการท าประโยชนใ์หแ้กโ่ลก แตเ่ป็นเพยีงการลดการท าไมด่กีับโลกเทา่นัน้ 

อกีสิง่ทีส่ าคัญในการมาเรยีน คอื การพัฒนาเรือ่งวนัิย เชน่ วนัิยเรือ่งเวลา วนัิยในการฟัง 

วนัิยในการพดู วนัิยทางการเงนิ 

 วนัิยในการฟัง 

o เวลาฟัง เราตอ้ง คดิตาม ท าความเขา้ใจ วเิคราะห ์สรปุ (สรปุ เป็นการคดิจะ

น าไปใช)้ และเรือ่งส าคัญตอ้งตัง้ชือ่ 

o คนทีจ่ะส าเร็จ ฟังอะไรตอ้งสามารถจับใจความ สรปุประเด็น และน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 วนัิยในการพดู 

o พระพทุธเจา้สอนใหเ้ราคดิกอ่นพดู คอืมสีต ิ

 วนัิยทางการเงนิ 

o ไมโ่ลภ อยา่คดิอยากไดส้ ิง่ทีเ่กนิตัว เกนิฐานะ เพราะเมือ่นเกนิตัวจะเกดิความเสีย่งที่

เราไมส่ามารถรองรับได ้ปัจจบุันจงึมเีรือ่งการบรหิารความเสีย่งในบรษัิทใหญ่ๆ  
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จรยิธรรมในการท าธรุกจิ ตน้ทนุในการด าเนนิกจิการจะไมเ่ทา่กันระหวา่คนทีม่จีรยิธรรมกับ

ไมม่จีรยิธรรม  

 คนทีม่จีรยิธรรมจงึตอ้งขยันกวา่ ใชส้ตปัิญญาใหม้ากกวา่คนทีไ่มม่จีรยิธรรม 

 บางธรุกจิทีไ่มม่จีรยิธรรม เราก็อาจตอ้งทบทวนไมท่ าธรุกจินัน้ 

 เวลาเราท าอะไร เราตอ้งมสีตคิดิอยูใ่นประเด็นนัน้ ไมไ่ปคดิเรือ่งอืน่ 

 

คดิบวก (Positive Thinking) 

 คอื การคดิโดยไมต่อ้งใชเ้รือ่งของขอ้เท็จจรงิ ขอ้มลู เหตผุล หรอืขอ้พสิจูน ์แตเ่ป็นการปลกุ

จติของเราใหม้พีลังทีด่ ีและมปีระโยชนต์อ่ตนเอง ผูอ้ ืน่ และสถานการณ์ เพือ่มุง่ไปสูค่วามส าเร็จทัง้

ทางจติใจและกายภาพ 

 เราตอ้งคดิบวกกับตัวเอง ผูอ้ ืน่ สภาพแวดลอ้ม 

 การทีเ่ราคดิดไีปกอ่น โอกาสทีเ่ราจะไดส้ ิง่ทีด่ ีๆ  ทีเ่ราคดิก็จะมมีากขึน้ 

 การทีพ่ดูกับตัวเองเพราะๆ ก็มผีลกับตัวเรา การคดิวา่ตัวเราเองรวยกม้ผีลกับตัวเรา ดกีวา่คดิ

วา่เราเองไมร่วย แตค่นสมัยกอ่นมักสอนไมใ่หเ้หลงิเป็นการคดิลบ 

 เมือ่เรารูส้กึวา่เรารวย เราจะมคีวามสขุ มกี าลังใจ ท าเพือ่คนอืน่ได ้ท าบญุท าทานมากขึน้ 

โลภนอ้ยลง เครยีดนอ้ยลง และทีส่ าคัญจติจะเหนีย่วน าความรวยเขา้มา 

 เวลาเราคดิวา่จะได.้.. เราก็จะได.้.. เราจงึตอ้งก าหนดวา่เราจะไดอ้ะไร ซึง่ตอ้งเป็นสิง่ทีด่ ีๆ  

ไมม่ผีลรา้ยกับคนอืน่ 

 

ฝึกคดิบวก 

o หากมเีหตไุฟไหมท้รัพยส์นิของเราอยู ่เราจะคดิบวกไดอ้ยา่งไร ? 

o คดิวา่ เดีย๋วจะจัดการได ้ไมใ่หไ้หมไ้ปมากกวา่นี ้/ ของมคีา่ทีอ่ยูใ่นนัน้ยังอยูไ่มไ่หม ้

ไป 

กรณีคนตกใจเวลาไฟไหม ้สามารถยกตูเ้ย็นทัง้หลังออกมาได ้เพราะอะไร 

เวลาตกใจ จติส านกึก็จะไมท่ างาน จติใตส้ านกึซึง่มพีลังสงูมากออกมาควบคมุแทน จติใต ้

ส านกึซึง่ไมรู่ผ้ดิถกู แยกแยะชัว่ดไีมเ่ป็น แตม่พีลังมหาศาล รว่มกับความหวงสมบัตเิห็นตูเ้ย็นก็ยก

ออกมาได ้แตพ่อหายตกใจจะยกตูเ้ย็นกลับก็ไมไ่ด ้
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การโฆษณา พอคนไดย้นิบอ่ยๆ ก็จะเขา้ไปในจติใตส้ านกึแลว้คลอ้ยไปตามโฆษณา และ

บางครัง้การน าดาราทีค่นรูจั้กกันด ีเห็นกันบอ่ยๆ ก็จะมผีลท าใหค้นคลอ้ยตามไดม้ากกวา่ใชค้นทีไ่ม่

มใีครเคยเห็น 

การที ่สส. มาปรากฎตัวใหช้าวบา้นเห็นบอ่ยๆ ก็เพือ่ใหช้าวบา้นคุน้หนา้คุน้ตา จนเกดิ

ความคุน้เคยน่ันเอง 

ละครหรอืขา่วทีเ่ผยแพรใ่นโทรทัศน ์ก็มผีลตอ่จติใตส้ านกึของคนด ูและยิง่ปัจจบุันทัง้ละคร

และขา่วก็มักจะมแีตเ่รือ่งลบๆ ท าใหค้นดมูจีติเป็นลบมากขึน้ 

ท าไมคนจงึชอบดขูา่วไมด่ขีองคนอืน่ 

o น ามาเปรยีบเทยีบกับตัวเอง วา่เราดกีวา่ 

o ใหรู้ว้า่ส ิง่ทีไ่มด่มีอีะไรบา้ง จะไดร้ะวงัตัวไมใ่หไ้ปอยูใ่นสถานการณ์นัน้ (จะไดรู้จั้กหลบหลกี) 

ซึง่ก็จะเกดิวติกจรติ 

ขา่วไมด่เีราจงึไมต่อ้งไปเสพใหเ้ยอะ 

ส าหรับคนทีจ่ติดึอ้ รูว้า่อะไรดแีตก็่ไมท่ า เราอาจใชว้ธิคีอ่ยๆ บอก ดว้ยค าพดูดีๆ  ไปเรือ่ยๆ 

ถงึวนัหนึง่เขาก็จะเปลีย่นได ้

ตัวเราเองจงึไมค่วรมทีฐิกิบัตัวเอง กับพอ่แม ่หรอืกบัผูอ้ ืน่ แตถ่า้พอ่แมบ่อกเรือ่งทีไ่มถ่กูเราก็

เพยีงฟังเฉยๆ ในทางตรงขา้มหากท าสิง่ทีด่ ีๆ  ทีพ่อ่แมบ่อกได ้ก็ใหม้าบอกพอ่แมด่ว้ยทา่นจะดใีจ

มาก 

เวลาเราท าส าเร็จ เราตอ้งทบทวนวา่เราส าเร็จเพราะอะไร เพราะใคร และเมือ่เราลม้เหลวเรา

ก็ตอ้งทบทวนวา่เป็นเพราะเหตใุด ส าหรับคนทีใ่หค้วามคดิจนเราท าไดส้ าเร็จ เราก็อยา่ลมืระลกึถงึ

เขาดว้ย 


