
บ�นท�กการบรรยาย  ดร. บ�ญเก�ยรต�  โชคว�ฒนา และค�ณร�สา หงษ!สก�ล
ว�ชา 806510 หล�กการค�ดและการว�เคราะห!เช�งกลย�ทธ!  หล�กส(ตรบร�หารธ�รก�จมหาบ�ณฑ�ต

สาขาว�ชาการบร�หารเช�งกลย�ทธ! (ภาคพ�เศษ) ร�2นท�3 2  มหาว�ทยาล�ยนเรศวร
คร�5งท�3 6  ว�นเสาร!ท�3 15 พฤศจ�กายน 2551  เวลา 9.00 – 16.00 น.

ดร.บ�ญเก	ยรต� ได�แนะน��ค�ณร�ส� หงษ�ห�ร�ญ รองม�สไทยแลนด�เว�ลด�อ�นด�บ 1 ป% 2531 ซ*+งป,จจ�บ�นเป.นผ0�
บร�ห�รท1�นหน*+งใน บมจ. ไอ.ซ	.ซ	. อ�นเตอร�เนช�+นแนล ค�ณร�ส� ม	ประเด4นต1�ง ๆ ท	+น1�สนใจม�กม�ย ม	หล�กค�ด
ต1�ง ๆ ท	+ม	ประโยชน�เยอะม�ก ท�7งเร8+องคว�มค�ดบวก คว�มม�1งม�+น ซ*+งก4หว�งว1�น�ส�ตคงจะน��ไปประย�กต�ใช�เพ8+อให�
เก�ดประโยชน�ได�

ส��หร�บในเร8+องคว�มม�1งม�+น ระยะหล�งน	7ค�ณร�ส�จะได�ย�น ดร.บ�ญเก	ยรต� พ0ดถ*งค��ว1� “คว�มม�1งม�+น” บ1อย
ม�ก จ*งได�กล�บไปทบทวนค��พ0ดของตนเองในอด	ต ก4พบว1�ม	ค��ว1�ม�1งม�+นอย01โดยตลอด พ0ดออกม�แบบ
อ�ตโนม�ต�

คนท	+ม�2งม�3นจะม	พฤต�กรรมต1อไปน	7
1. ม	น�ส�ยท	+ด	ข*7น
2. ม	คนอย�กจะช1วย
3. จ��เป?�หม�ยได�อย1�งแม1นย��
4. ม	คว�มค�ดสร��งสรรค�ม�กม�ย
5. ขย�นค�ด ขย�นท��
6. ใฝCร0�

Mindset (จ�ตก@าหนด)
ค8อคว�มค�ดท	+เร�ร�บม� เป.นคว�มค�ดท	+แวDบข*7นม�เป.นประจ�� โดยบ�งท	เร�ก4ไม1ร0�ว1�คว�มค�ดน	7ม�ได�

อย1�งไร อ�จจะเก�ดจ�กก�รฟ,งคนอ8+น แล�วเร�ก4ร�บเข��ม� บ�นท*กอย01ในสมองของเร� ท	+ ดร.บ�ญเก	ยรต� พ0ดถ*งค��
ว1� “หล�กค�ด” อย01บ1อย ๆ หล�กค�ดน	7ก4เป.น Mindset เหม8อนก�น โดยเป.น Mindset ท	+เป.นบวก เป.นส�+งท	+ด	 ส1วน 
Mindset จะม	ท�7งท	+เป.นลบ และเป.นบวก

ในหน�งส8อ หล�กค�ดและปร�ชญ�ก�รท��ง�น บ�ญเก	ยรต� โชคว�ฒน� หล�กค�ดในหน�งส8อเล1มน	7 ก4ล�วนแล�ว
แต1เป.น Mindset ท	+เป.นบวกของ ดร.บ�ญเก	ยรต� ท�7งส�7น

ต�วอย1�งของ Mindset เช1น
● กองท�พเด�นด�วยท�อง: Mindset น	7อ�จจะไม1เป.นลบหร8อเป.นบวก เหม8อนเป.นก�รพ0ดลอย ๆ ข*7นม�

ม�กกว1�
● พ0ดไปสองไพเบ	7ย น�+งเส	ยต��ล*งทอง: ท��ให�คนไทยไม1ค1อยพ0ด โดยเฉพ�ะต1อหน��ธ�รก��น�ล
● แพ�เป.นพระ ชนะเป.นม�ร: ท��ให�คนไทยไม1ส0�คน เลยแพ�ตลอด
● ก�รร�กษ�แชมปQ ย�กกว1�ก�รเป.นแชมปQ: ท��ให�คนไทยเป.นแชมปQได�ไม1น�น
● ไม1เห4นน7��อย1�ต�ดกระบอก ไม1เห4นกระรอกอย1�โก1งหน��ไม�: ท��ให�คนไทยไม1ว�งแผน ไม1ยอมเตร	ยมต�ว

ล1วงหน��
● ช�� ๆ ได�พร��เล1มง�ม: ท��ให�คนไทยท��อะไรช��ไปหมด ท�7ง ๆ ท	+คนโบร�ณต�องก�รให�เร�ท��อะไรให�

ปร�ณ	ต ไม1ใช1ให�ท��ช�� ๆ
● ท��อะไรต�มใจ ค8อไทยแท�: ท��ให�คนไทยข�ดว�น�ย
● ฆ1�ได� หย�มไม1ได�, ยอมห�ก ไม1ยอมงอ: ท��ให�คนย*ดในอ�ตต�ต�วตน
● กล��ขอ ก4กล��ให�: แม�แต1ส�+งท	+เข�ขอเป.นส�+งท	+ไม1ถ0กต�อง แต1ถ��เข�ขอก4จะให�
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● ว�ยร�1นใจร�อน: ท��ให�เด4กว�ยร�1นใจร�อนก�นไปหมด
● Don't put all eggs in one basket.: เป.นก�รกระจ�ยคว�มเส	+ยง เร�ส�ม�รถน��ไปเป.นประเด4นในก�ร

เจรจ�ต1อรองได�
Mindset เหล1�น	7พอเข��ม�ในต�วเร� ก4จะม�กล1อมเกล�เร� ท��ให�เร�ม	พฤต�กรรมไปต�ม Mindset น�7น ๆ 

โดยเร�ไม1ร0�ต�ว Mindset ต�วเร�เองท�กคนก4ม	 Mindset ม�กม�ย ท�7งด	และไม1ด	
ต�วอย1�ง Mindset ท	+ด	ของ ดร.บ�ญเก	ยรต�

● ไม1ปฏ�เสธ
● เร�จะเป.นผ0�ให�
● เร�ต�องก�รเป.นท	+ร�กของผ0�อ8+น
● เร�จะต�องเป.นคนแข4งแรง
● ช1วยคนโดยไม1หว�งส�+งตอบแทน
● เร�ไม1เคยโกรธใคร
● เร�ม	สต�ตลอดเวล�
● เร�ท��อะไร ๆ ก4ส��เร4จ
● เร�เป.นคนท	+ม	เมตต�จ�ต

● เร�ไม1กล�ว Surprises
● เร�ไม1กล�วค��ถ�ม
● เร�ควบค�มตนเองได�เสมอ
● เร�เป.นคนร�กษ�ค��พ0ด
● เร�เป.นคนค�ดไว ท��ไว
● เร�เป.นคนเส	ยสละ
● เร�เป.นคนไม1เห4นแก1ต�ว
● เร�เป.นคนช1�งค�ด
● เร�เป.นคนไม1กล�วผ	

บ�คล�กภาพ (โดยค�ณร�ส� หงษ�ห�ร�ญ)
ป,จจ�บ�นคนเร�ไม1ได�ด0คนท	+บ�คล�กภ�พภ�ยนอกเท1�น�7น อย1�ง ดร .บ�ญเก	ยรต� ก4พ0ดเร8+องค�ดบวกม�เป.นส�บ

ป%แล�ว ในแผงหน�งส8อก4จะเห4นหน�งส8อเร8+องค�ดบวกม�กม�ย น�ต�ล	 เกลโบว� ท	+ได�เป.นน�งง�มจ�กรว�ลก4เพร�ะ
ค�ดบวก

ก�รค�ดบวก ซ*+งเป.นบ�คล�กภ�พภ�ยใน ส�ม�รถท��ให�คนเปล	+ยนแปลงไปในท�งท	+ด	ข*7นได� อย1�งน�ต�ล	 
ด�วยค��พ0ดท	+เป.นบวก ก4ส�ม�รถท��ให�เก�ดก�รเปล	+ยนแปลงได�ในเวล�เพ	ยงแค1ข��มค8น

อย1�งคนท	+เป.นพ�ธ	กร ก4จะต�องเป.นคนท	+ห0ด	 ขณะท	+พ0ดอย01ต�องส�ม�รถค�ดไปข��งหน�� โดยค�ดด�วยว1�คน
อ8+นอย�กได�อะไร และพร�อมท	+จะแก�ไขป,ญห�เฉพ�ะหน��อย01เสมอ ส1วนบ�คล�กภ�พท	+สะท�อนออกม�จ�กข��งใน
นอกจ�กคว�มม�1งม�+นแล�ว คว�มม�+นใจก4เป.นส�+งท	+ส��ค�ญ Mindset ท	+ ดร.บ�ญเก	ยรต� แนะน��ไป ก4เป.นป,จจ�ยหน*+งท	+
ท��ให�คนเร�เก�ดคว�มม�+นใจ ในท�งตรงก�นข��มก4อ�จท��ม	คว�มม�+นใจลดลงได�เช1นก�น

เร�จ*งต�องค�ดบวกก�บต�วเองให�ม�กพอ เม8+อเร�ค�ดบวกม�กพอเร�ก4จะพบศ�กยภ�พของเร� คว�มม�+นใจ
ในต�วเองก4จะเพ�+มข*7น

ส��หร�บผ0�บร�ห�รท	+ข�ดคว�มม�+นใจในต�วเอง ก4จะม	อ�ก�รต�วมเต	7ยม เงอะงะ เฉ8+อยช� ไม1กล��แสดงออก 
และบ�งคนถ*งขน�ดไม1กล��ต�ดส�นใจ ซ*+งจะม	ผลกระทบไปถ*งล0กน�อง ท��ให�ก�รปฏ�ส�มพ�นธ�เก�ดอ�ก�รต�ดข�ด ผ0�
บร�ห�รคนน�7นก4จะข�ดเสน1ห� ข�ดบ�คล�กภ�พท	+ด	

ส1วนผ0�บร�ห�รท	+ม	คว�มม�+นใจในต�วเอง ก4จะกล��ค�ด กล��ท�� กล��ต�ดส�นใจ กล��ท	+จะร�บผ�ดชอบในส�+งท	+ล0ก
น�องท�� ห�วหน��จะต�องเป.นต�วอย1�งท	+ด	ท��ให�ล0กน�องด0 ล0กน�องท	+ม	ห�วหน��ประเภทน	7ก4จะร0�ส*กกล��ค�ด กล��ท�� 
กล��ต�ดส�นใจ ต�มไปด�วย

ห�วหน��บ�งคนไปบ1นว1�ล0กน�อง ว1�ท	+ง�นไม1ส��เร4จเป.นเพร�ะล0กน�องไม1ได�เร8+อง ตรงน	7 ดร.บ�ญเก	ยรต� 
แนะน��ว1�ต�องเช8+อก1อนว1�ล0กน�องเร�เก1ง ล0กน�องเร�ด	 ล0กน�องจะท��ให�ง�นเร�ส��เร4จ และถ*งจะไม1ม	ล0กน�องง�น
เร�ก4จะย�งส��เร4จได� พอเร�+มค�ดบวกก�บคนอ8+นเช1นน	7 จ�ตใต�ส��น*กของเร�ก4จะเร�+มไปเหน	+ยวน��เข� ให�เข�พ�ฒน�
จนต�วเข�ด	ข*7น ๆ

ก�รกล��ค�ด กล��ต�ดส�นใจ และก�รม	มน�ษยส�มพ�นธ�ท	+ด	 เป.นเร8+องของบ�คล�กภ�พภ�ยในท�7งส�7น เร�จ*ง
ต�องสร��งจ�กข��งใน โดยเร�+มจ�กความค�ด ต�องมองโลกในแง1ด	 ต�องค�ดบวก
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ก�รมองโลกในแง1ด	 หร8อก�รค�ดบวกน	7 เร�ต�องค�ดบวกท�7งก�บต�วเอง ผ0�อ8+น และส�+งแวดล�อม โดยเร�+มต�นท	+
เร�ต�องทบทวนต�วเอง และยอมร�บว1�เร�ค�ดลบในเร8+องอะไรบ��ง ม�เช1นน�7นเร�จะไม1ม	ว�นค�ดบวกได�เลย คนโดย
ท�+วไปก4จะม	ก�รค�ดบวกและลบปนก�น ไม1ม	ใครค�ดบวกได� 100% แต1เวล�ท	+เร�ค�ดลบเร�ต�องร0�ต�ว แล�วถอยกล�บ
ม�เพ8+อห�ว�ธ	ท	+จะมองในแง1บวกให�เร4วท	+ส�ด

อย1�งตอนท	+ค�ณร�ส�ได�ร�บมอบหม�ยให�ม�ด0แลหน1วยง�นท	+ก��ล�งม	ป,ญห� คนในหน1วยง�นค�ดลบก�นม�ก 
ตอนน�7นค�ณร�ส�ก4ค�ดบวก ค�ดถ*งค��ของค�ณแม1ท	+ม�กจะพ0ดว1� “แม1ร0�ว1�ล0กท��ได�” เวล�ค�ณร�ส�จะท��อะไร ค�ณแม1
ก4ม�กจะพ0ดค��น	7 แล�วจะย8นรอด0 ให�ค�ณร�ส�ท��ส��เร4จได�ด�วยตนเอง ค��พ0ดน	7จ*งกล�ยม�เป.น Mindset ในเช�งบวก
ของค�ณร�ส� ท��ให�เก�ดคว�มม�+นใจ และย�+งคนในหน1วยง�นน	7ค�ดลบม�กเท1�ไร เร�ก4ต�องย�+งค�ดบวกให�ม�ก ๆ จน
ม�กพอท	+จะเหน	+ยวน��ให�คนในหน1วยง�นน�7นค�ดบวกได�

เร�จ*งต�องฝhกบอกก�บต�วเองว1�เร�เก1ง โดยไม1ต�องขวยเข�นเพร�ะเร�ไม1ได�ไปพ0ดก�บใคร ดร.บ�ญเก	ยรต� 
ก4ได�แนะน��เร8+องจ�ตใต�ส��น*กไปแล�ว ว1�จ�ตใต�ส��น*กไม1ร0�ผ�ดร0�ถ0ก ก�รพ0ดในส�+งท	+ไม1ด	แม�แต1เป.นก�รพ0ดเล1น แต1
จ�ตใต�ส��น*กก4จะเหน	+ยวน��ให�เร�ได�ร�บในส�+งท	+ไม1ด	น�7นได� ก�รพ0ดอะไรก�บจ�ตใต�ส��น*กจ*งเป.นเร8+องท	+ละเอ	ยดอ1อน 
เร�จ*งต�องระม�ดระว�ง และพ�ถ	พ�ถ�นก�บค��พ0ดให�ม�ก ๆ ส��หร�บก�รพ0ดว1�เร�เก1ง จ�ตใต�ส��น*กก4จะเหน	+ยวน��ให�เร�
เก1งได�จร�ง ๆ

การเปBนผ(DฟFงท�3ด� บ�งคนถ*งฟ,งก4ไม1ได�ย�น หร8อได�ย�นก4ไม1เข��ใจ ก�รฟ,งท	+ด	ค8อก�รฟ,งแล�วค�ดต�ม ห�ก
ค�ดต�มแล�วเก�ดค��ถ�มเร�ก4ต�องต�7งค��ถ�ม เร�ต�องฟ,งท�7งห�วหน�� ต�องฟ,งท�7งล0กน�อง และอย1�เช8+อโดยไม1ค�ด
ต�ม บ�งคนฟ,งข�อม0ลจ�กล0กน�องแล�วก4เช8+อท�นท	โดยไม1ได�ค�ดต�ม ไม1ได�พ�จ�รณ�เลยว1�ข�อม0ลท	+ได�ม�น�7นจร�ง
หร8อไม1 แต1ถ��เร�ฟ,งแล�วค�ดต�ม โดยม	บ�คล�กท	+สงบน�+ง ก4จะท��ให�เร�ด0ม�+นคง น1�เช8+อถ8อ

ค@าว2า “ไม2” เป.นค��ท	+ผ0�บร�ห�รต�องต�ดให�ออกไปจ�กคว�มค�ด ผ0�บร�ห�รท�กอย1�งต�องท��ได� ถ*งจะเป.น
ภ�ระก�จท	+คนอ8+นค�ดว1�เป.นไปไม1ได� แต1เร�ก4ต�องท��ได� ท�กเร8+องท�กป,ญห�แก�ไขได� ตรงน	7ก4เป.นว�ธ	ก�รค�ด

การด(แลอารมณ! เป.นส�+งท	+ส��ค�ญม�ก คนท�กคนส�ม�รถเก�ดอ�รมณ�ต1�ง ๆ ได� เร�จ*งต�องด0แลอ�รมณ�
ของเร�ให�ได� โดยเฉพ�ะอ�รมณ�ท	+จะท��ให�เก�ดผลท�งด��นลบก�บต�วเร�เอง ก�รลดระด�บอ�รมณ�ท�งด��นลบน	7 
เร�เร�+มต�นได�จ�กก�รต�7งค��ถ�ม เช1น เร�โกรธแล�วเร�ได�อะไร เร�เคร	ยดแล�วเร�ได�อะไร หร8อเร�ควรจะท��ใจให�
สงบ ท��จ�ตใจให�ปลอดโปร1งแล�วเร�จ*งจะเห4นป,ญห� เร�จ*งต�องฝhกท	+จะจ�ดก�รก�บอ�รมณ�ซ*+งเป.นส�+งท	+ส��ค�ญ
ม�ก

และห�กเร�ส�ม�รถสร��งอ�รมณ�ข�น ม	ก�รล�อเล1น เป.นก�นเองก�บล0กน�อง ย�+งท��ให�เก�ดเส	ยงห�วเร�ะได�
ม�กเท1�ไร คว�มค�ดสร��งสรรค�ของล0กน�องก4จะเก�ดข*7น บรรย�ก�ศในท	+ประช�มก4จะด	 ท�กคนจะกล��พ0ดกล��ท��

ความจร�งใจ ก4ต�องม	ในผ0�บร�ห�ร ในขณะท	+เป.นห�วหน��เข� ผลง�นอะไรก4ต�มท	+ล0กน�องท�� ก4เป.นผล
ง�นท	+ด	ของเร�ด�วย ดร.บ�ญเก	ยรต� จะม	หล�กค�ดหน*+งท	+บอกว1� “Your success in my Reward” หร8อ “คว�ม
ส��เร4จของค�ณเป.นร�งว�ลของเร�” ก�รท	+ล0กน�องท��ส��เร4จก4เท1�ก�บให�ร�งว�ลแก1ห�วหน�� โดยห�วหน��ต�องไม1เอ�
ผลง�นของล0กน�องม�เป.นผลง�นของต�วเองคนเด	ยว ย�+งเร�ส�ม�รถแสดงให�คนอ8+นเห4นได�ว1�ล0กน�องของเร�
เก1งเท1�ใด ก4เท1�ก�บแสดงว1�เร�สน�บสน�นล0กน�อง หร8อสอนล0กน�องได�ด	เท1�น�7น

ความซM3อส�ตย! เร�ต�องม	คว�มซ8+อส�ตย�ก�บตนเอง ต1อผ0�อ8+น และต1อองค�กร รวมถ*งต�องร�กษ�ค��พ0ด ผ0�
บร�ห�รพ0ดอะไรออกไปก4ต�ม เร�ต�องร�กษ� ต�องท��ส�+งท	+เร�พ0ดให�เป.นจร�ง ให�ส��เร4จให�ได�

การพ(ด ใคร ๆ ก4พ0ดเป.น แต1ก�รท	+จะพ0ดให�ด	ต�องม	ศ�ลปะ ต�องละเอ	ยดอ1อน ต�องม	ก�รกล�+นกรองค��พ0ด
ก1อน รวมถ*งกร�ย�ต1�ง ๆ เวล�พ0ด เช1น ต�องม	ก�รมองหน��คนท	+เร�พ0ดด�วยบ��ง

เวล�เร�พ0ดก�บใคร เร�ต�องพ0ดก�บเข�ให�เป.นเร8+องเด	ยวก�น ไม1ใช1เข�พ0ดเร�ก4ไม1ฟ,ง รอว1�เม8+อไรเข�จะ
พ0ดจบเร�จะได�พ0ดบ��ง จ�งหวะในก�รพ0ดก4ต�องม	คว�มพอด	 ไม1เร4วไป ไม1ช��ไป

ส��หร�บในก�รพ0ดแสดงคว�มค�ดเห4น จะต�องพ0ดแสดงให�เห4นถ*งคว�มจร�งจ�ง คว�มน1�เช8+อถ8อ
ก�รใช�น7��เส	ยงเวล�พ0ดก4ส�ม�รถช1วยส8+ออ�รมณ�ของเร�ได� รวมถ*งต�องควบค�มท1�ท�งท	+เร�ใช�ระหว1�ง
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ก�รพ0ดด�วย
ดร.บ�ญเก	ยรต� เสร�มว1� คนท	+พ0ดโดยไม1ค�ดถ*งใจของคนอ8+น คนพวกน	7จะไม1ค1อยม	คว�มเจร�ญก��วหน�� 

เพร�ะคนพวกน	7จะเป.นคนท	+เห4นแก1ต�ว ไม1เคยค�ดถ*งคนอ8+นเลย
ชM3นชมใหDเปBน เวล�ล0กน�องท��ด	 ห�วหน��ต�องช8+นชม ถ*งจะเป.นเร8+องเล4กน�ดเด	ยวก4ให�เร�ชมให�ด�ง ๆ ล0ก

น�องก4จะเก�ดคว�มภ�คภ0ม�ใจ จะได�อย�กจะท��เร8+องด	 ๆ อ8+น ๆ เพ�+มข*7นอ	ก
ในท�งกล�บก�นถ��เร�จะต��หน�ใคร เร�ต�องไม1ใช�อ�รมณ� ต�องใช�เหต�ผลให�ม�ก ๆ

บ�คล�กของผ0�บร�ห�รท	+ค�ณร�ส�กล1�วม�ท�7งหมด ส�ม�รถสร�ปได� ด�งน	7
1. สละท�7งซ*+งคว�มก�งวลท�7งมวล ต�องไม1กล�วก1อนท	+จะท��อะไร ซ*+งช1วยได�ด�วยก�รค�ดบวก
2. มองคนให�ครบท�กแง1ม�ม ต�องเช8+อว1�ล0กน�องเร�ด	 ล0กน�องเร�เก1ง
3. ใส1ใจต1อคนอ8+นให�ม�ก ๆ อย1�ค�ดว1�ไม1ใช1เร8+องของเร�
4. ให�ก��ล�งใจแก1คนรอบข��ง
5. ต�องกล��ยอมร�บคว�มผ�ด พร�อมค�ดห�ท�งป?องก�นแก�ไข
6. ผ0กม�ตร และท��ให�คนรอบข��งม	คว�มส�ข
7. ต�องม	คว�มขย�นข�นแข4ง
8. ต�องเป.นต�วอย1�งท	+ด	ให�ก�บล0กน�อง
9. ต�องร1วมท�กข�ร1วมส�ขก�บล0กน�อง

ท�7งหมดน	7ถ��เร�ท��ด�วยคว�มค�ดท	+เป.นบวก ม	คว�มม�1งม�+นในส�+งเหล1�น	7 บ�คล�กภ�พของเร�ก4จะออกม�ด0ด	  
ส1วนส�+งท	+เร�จะต�องไปเพ�+มเต�มอ	กเล4กน�อยก4ค8อเร8+องของก�รแต1งต�ว เร8+องเส87อผ�� หน�� ผม ซ*+งส�+งเหล1�น	7เร�
ส�ม�รถศ*กษ�เองได�
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