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วชิา MGT636 ประเด็นปัญหาทางการจัดการ (Management Issues) 

หลกัสตูรการจัดการมหาบณัฑติ รุน่ที ่8 (MM08) (รุน่ปีใหม)่ 

วันอาทติยท์ี ่20 มกราคม 2555 

โดย ดร.บญุเกยีรต ิโชควัฒนา 

 

คนทีส่ าเร็จมหาบัณฑติ ตอ้งสามารถพดูตอ่หนา้ธารก านันได ้นอกจากนีย้ังตอ้งมคีวามรู ้

ภาษาอังกฤษทีด่ ี

สต ิ

บางคนพดูอะไรไมถ่กูหคูนอืน่ แสดงถงึการใชอ้ารมณ์ ไมไ่ดใ้ชส้ต ิถงึจะบอกวา่คดิบวก

อยา่งไรก็ตาม แตห่ากเป็นคนเจา้อารมณ์การคดิบวกก็จะไมไ่ดผ้ล เพราะอารมณ์ท าใหข้าดสต ิ 

อารมณ์ทีเ่ป็นบวกจะมอียูบ่า้ง เชน่ รักอยา่งไมม่เีงือ่นไข แตอ่ารมณ์สว่นใหญก็่มักจะเป็นลบ 

เราจงึตอ้งควบคมุสตติลอดเวลา เมือ่มสีตก็ิจะเกดิปัญญา 

ความกลัว โกรธ หวง ลว้นเป็นอารมณ์ หากตัดไดก็้จะมสีต ิความกลัวบางครัง้อาจสง่ผลมา

จากอดตีชาต ิเชน่ บางคนทีก่ลัวน ้าอาจเป็นเพราะอดตีชาตเิคยจมน ้าตาย บางคนกลัวความสงูก็อาจ

มาจากอดตีชาตเิคยตกทีส่งูตาย ความกลัวเหลา่นี้จะมตีอ่ไปจนกวา่เราจะปลดได ้

เวลาจติตก โมโห เมา กลัว ไมส่บาย เวลาจติตกเจา้กรรมนายเวรสามารถเขา้มาแทรก ท า

รา้ยเราได ้เราจงึตอ้งท าดไีวใ้หม้ากๆ คดิบวก ไมก่ลวัน่ันกลัวนี ่สรา้งบารมใีหเ้ยอะๆ เพือ่คุม้ครอง

ไมใ่หเ้จา้กรรมนายเวรแทรกได ้

ส าหรับวญิญาณ ทีย่ังแคน้อยู ่จะไมไ่ปเกดิในภพภมูทิีค่วรจะไป จะรอเอาคนื เราจงึควรแผ่

เมตตาใหว้ญิญาณเหลา่นี้ วญิญาณเหลา่นีจ้ะไดม้โีอกาสไปเกดิได ้ส าหรับตวัเราเองก็ตอ้งรูจั้ก

อโหสกิรรม อยา่โกรธแคน้ใคร 

เราจงึตอ้งรูจั้กทบทวน ซึง่เป็นการเริม่ใชปั้ญญา วา่สิง่ใดเกดิผลดหีรอืผลเสยีอยา่งไร แลว้

ตอบตัวเองใหไ้ดว้า่มสีาเหตมุาจากอะไร 

ความกลัวบางอยา่ง เชน่ กลัวง ูกลัวตุก๊แก กลัวผ ีมักเกดิจากประสบการณ์ตอนเด็กๆ อาจจะ

มคีนน าสิง่เหลา่นีม้าหลอกใหก้ลัว ส ิง่นีจ้งึถกูปลกูฝังเขา้ไปในจติ และยิง่ไปกวา่นัน้อาจถกูโดน

หลอกในเรือ่งเหลา่นีม้าหลายภพชาตแิลว้ก็ได ้

คนไทยมักเป็นคนออ่นนอ้ม ซึง่สว่นหนึง่ก็มาจากการสัง่สอน นอกจากนีก็้มผีลมาจากการที่

เกดิเป็นคนไทยมาหลายภพชาตจิงึสัง่สมขา้มภพชาตมิา 

ในเรือ่งนีจ้ะเห็นไดว้า่ฝาแฝดซึง่มบีญุบารมใีกลเ้คยีงกัน ก็ยังมบีางอยา่งทีไ่มเ่หมอืนกัน

เพราะอดตีชาตแิตกตา่งกัน 
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ในเรือ่งบารมนีี ้ลกูทีจ่ะมาเกดิก็ตอ้งมบีารมใีกลเ้คยีงกับพอ่แม ่ดังนัน้จติวญิญาณทีม่บีารมสีงู

จงึหาพอ่แมท่ีม่บีารมใีกลเ้คยีงเพือ่มาเกดิไดย้าก ส าหรับบารมขีองพอ่แมก็่สามารถดทูีล่กูทีม่าเกดิ

ไดโ้ดยหากเทยีบลกูคนแรกกับลคูนตอ่ๆ ไป หากลกูคนตอ่ๆ ไปดเูกง่กวา่ดกีวา่ก็แปลวา่พอ่แมม่ี

บารมสีงูขึน้ แตใ่นทางตรงขา้มหากลกูคนตอ่ๆ ไปมบีารมนีอ้ยลงก็แปลวา่พอ่แมม่บีารมนีอ้ยลง 

บารม ีเกดิจากการท าความดดีว้ยใจจรงิ (ท าบญุท าดว้ยใจ ท าทานท าดว้ยกาย) การคดิด ีคดิ

บวก จงึเป็นกศุล เป็นบญุ 

รา่งกายของเราก็ยังไมใ่ชข่องเรา เรายมืเขามา เป็นสิง่สมมต ิจงึตอ้งคดิดกีับรา่งกายของเรา 

ดแูลรา่งกายอยา่งด ีตอ้งดแูลของทีย่มืมาอยา่งด ีการดแูลรา่งกายไมด่ก็ีเป็นบาป 

การคดิบวก เป็นการดงึพลังจติใตส้ านกึมาใช ้คดิบวกจงึเป็นสิง่ทีส่ าคัญมาก การคดิบวก

ไมใ่ชเ่รือ่งของขอ้เท็จจรงิ เหตผุล ขอ้มลู ขอ้พสิจูน ์แตเ่ป็นการปลกุจติของเราใหม้พีลัง 

ฝึกการคดิบวก 

 หัวหนา้ของเรารับแตช่อบ เวลาผดิโยนใหเ้รารับเสมอ 

ตัวอยา่งค าตอบจากนักศกึษา: 

o หัวหนา้ฝึกใหเ้ราเป็นคนเกง่ 

o ท าใหฉั้นแกรง่ขึน้ 

o ปัญหาไมม่ ีบารมไีมเ่กดิ 

 ฉันมคีวามรูส้กึวา่ ไมว่า่จะท าอะไร ฉันจะถกูเอาเปรยีบอยูเ่สมอ 

ตัวอยา่งค าตอบจากนักศกึษา: 

o ผูก้ารออ้ย ชวีตินีฉั้นมแีตใ่ห ้

o ฉันมคีวามสขุทีไ่ดใ้หผู้อ้ ืน่ 

o ฉันมจีติกศุล 

 

เริม่ ท า เพิม่ 

คนไทยมักไดย้นิค าวา่ “เศรษฐกจิพอเพยีง”  “ลด ละ เลกิ” ฟังไปแบบไมไ่ดค้ดิวา่ค านีเ้พือ่

สอนเราเพือ่ “อยา่ใชเ้งนิเกนิตัว” ใชน้อ้ยกวา่ได ้แตอ่ยา่ใชม้ากกวา่ 

สว่นค าวา่ “ลด ละ เลกิ” ควรใชก้ับเรือ่งของกเิลส เรือ่งสว่นตัว อะไรทีเ่คยใชส้ ิน้เปลอืง

เกนิไปก็ควรลด ละอบายมขุ สิง่ทีไ่มด่ก็ีควรเลกิ แตค่นทีไ่มไ่ดใ้ชปั้ญญาก็จะท างานเฉื่อยลง ในการ

ท างานจงึไดก้ าหนดศัพท ์“เริม่ ท า เพิม่” ขึน้มา 
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รเิริม่ และท าสิง่ใหม่ๆ  ตลอดเวลา (Proactive, Innovation) เพิม่ ส ิง่ใหม่ๆ  ในชวีติ เพิม่พนู

ปัญญาและศักยภาพ 

 

ลักษณะของคนทีม่คีวามมุง่มั่น 

1. มนีสิยัดขี ึน้ 

2. จ าเป้าหมายไดแ้มน่ย า 

3. ม ีInnovation 

4. มคีนอยากมาชว่ยเหลอื 

5. ไมพ่ดูค าลบๆ 

6. ขยันคดิ ขยันท า 

7. ชา่งสงัเกต 

8. มวีนัิยมากขึน้ 

9. รวดเร็วมากขึน้ 

10. ทบทวนตนเองอยูต่ลอดเวลา 

 

 

Zero base Thinking 

 เป็นการคดิแบบไมม่ขีอ้จ ากัด ไมย่ดึตดิกับฐานขอ้มลูเดมิ ไมม่กีรอบจ ากัดทางดา้นความคดิ 

ไมต่ดิเงือ่นไข ไมก่ลัวผดิ 

 แตค่นทัง้ไปคดิไมไ่ดเ้พราะกลัวผดิ และตดิกับฐานขอ้มลูเดมิ 

 การคดิแบบนี ้เกดิจากการตัง้ค าถาม แลว้หาค าตอบดว้ยตัวเอง 

Zero base Thinking จะคดิไดอ้ยา่งไร 

1. ตัง้ค าถามในสิง่หรอืประเด็นตา่งๆ และหาค าตอบดว้ยตัวเองกอ่น โดยไมต่อ้งอา้งองิขอ้มลู

เดมิ 

2. ตัง้เป้าหมาย ตัง้วตัถปุระสงค ์และหาวธิหีรอืกระบวนการทีจ่ะท าใหบ้รรลเุป้าหมาย หรือ

วตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้

3. ตัง้สมมตฐิานในสิง่ตา่งๆ และหาวธิทีดสอบ และคน้ควา้เพือ่พสิจูนส์มมตฐิานนัน้ เป็นจรงิ

หรอืไม ่อยา่งไร 

“ค าตอบไมจ่ าเป็นตอ้งมคี าตอบเดยีว” 

“ค าตอบไมจ่ าเป็นตอ้งมคีนอืน่รับรองวา่ถกูตอ้ง” 
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ค าถามฝึกคดิ Zero base 

ท าไมคนจนึจงึคา้ขายเกง่กวา่คนไทย ? ค าตอบจากนักศกึษา: 

 เขาเคยล าบากมากอ่น กลัวจะตอ้งกลับไปล าบากอกี 

 เป็นการปลกูฝังตอ่เนือ่งกนัมา 

ท าไมฝร่ังจงึจมกูโดง่ ? ค าตอบจากนักศกึษา: 

 ประเทศทีอ่ากาศหนาวกวา่ อากาศจะเขม้ขน้กวา่ คนทีอ่ยูใ่นทีท่ีม่อีากาศหนาวจมกู

จงึโดง่กวา่ (รจูมกูเล็กกวา่) 

บางคนอายสุงูขึน้ กลับเห็นแกต่ัวมากขึน้ ?   ค าตอบจากนักศกึษา: 

 ตอนเด็กไมเ่คยได ้พอมก็ีหวงสมบัต ิ

 ตอนเด็กเหนือ่ยมาเยอะ 

 อายมุากขึน้ รายไดท้ีม่ก็ีหายไป จงึเริม่หว่งตัวเอง กลัวไมม่คีนเลีย้ง จงึเริม่งก เห็น

แกตัว อะไรก็ไมย่อมจา่ย 

ท าไมคนเราถามแลว้ตอบไมต่รงค าถาม ?   ค าตอบจากนักศกึษา: 

 คนถาม ถามไมรู่เ้รือ่ง 

 ไมไ่ดว้เิคราะหค์ าถาม 

 ขาดสต ิ

 กลัวตอบไมโ่ดนใจ 

 กลัวตอบผดิ 

 ตดิเรือ่งอืน่อยู ่

 ไมต่ัง้ใจฟังค าถาม 

 จะบอกแตเ่รือ่งทีเ่ขาคดิ/มคี าตอบในใจอยูแ่ลว้ 

ท าไมทหารจงึตอ้งวนัทยาหัตถ ์? ค าตอบจากนักศกึษา: 

 เป็นเพราะสวมหมวกอยู ่หากตอ้งกม้หัวหมวกจะหลน่ 

ท าไมคนจนีจงึตาตี ่?   ค าตอบจากนักศกึษา: 

 อากาศหนาว  

 ลมแรง 

 แดดจา้ 


