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หลกส6ตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชาการประกอบการ ร<นท= 3 มหาวทยาลยบ6รพา
คร@งท= 1 วนอาทตย!ท= 3 สงหาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ครงนเปนครงแรกท ดร.บญเกยรต โชควฒนา ไดมาพ! ด คยแนะน# า นสต และครงนม ดร.สรตน&
วงศ&รตนภสสร และคณณฐพฒน& เพ+ชรรตนาภรณ& มาร,วมแนะน#าดวย ซ.งทงหมดก+เปนผ!บรหารของบรษทใน
เคร5อสหพฒน&
กลยทธ!การประกอบการ (Strategic Business Management) แบ,งเปน 2 ส,วน ค5อ
Hardware


People



Product – Service



Money
Software



Intelligence (สตปQญญา, ความเฉลยวฉลาด)



Abilities (ความสามารถ)



Diligence (ความมานะ, ความขยนหมนเพยร) ทงการคด ท#า ตดตาม และสรปผล



Endurance (ความทนทาน)



Tolerance (ยอมรบคนอ5นได)



Stamina (แรงฮ.ด)



Flexibility (ความย5ดหย,น)



Determination (ความม,งมน)



Mindset – Mental Models (จตย.ด - หลกคด)



Thinking (ความคด)
○

Positive Thinking (คดบวก)

○

Systematic Thinking (คดเปนระบบ)

○

Strategic Thinking (คดเชงกลยทธ&)

○

Disciplinary Thinking (วนยในการคด) แมแต,การคดก+ตองมวนย โดยก,อนเราจะท#าอะไร
เราตองอย,าล5มน.กถ.งวตถประสงค&ก,อน ไม,ใช,คดป`ปท#าปQบ
a

○

Conceptual Thinking (คดเชงมโนทศน&) เปนทศทางในการจดการ

○

Creative Thinking (คดสรางสรรค&) คนทจะท#าไดตองพจารณาตนเองว,าจะตองปลด Lock
อะไรบาง แลวจะท#าใหเราเกดความคดสรางสรรค&

○

Intuitive Thinking (คดโดยใช Sense ไม,ใชขอม!ล) มาจากค#าว,า Intuition ค5อใช Sense
โดยไม,เกยวกบขอม!ล จะมไดตองท#าความเขาใจ และสงเกตว,าเรามตอนไหน แต,หากเรายงใช
ขอม!ล ความสามารถของเราในส,วนนจะหดหายไป

○

Lateral Thinking (คดเช5อมโยง) สามารถเช5อมโยงสงต,าง ๆ ว,าเหล,านนมอะไรเหม5 อนกน
บาง จะไดจดกล,มบรหารไดง,ายข.น

-1-

การคดบวก (Positive Thinking)
การแนะน#า การร,วมกนแสดงความคดเห+นในวนน จะเกดประโยชน&ได ก,อนอ5นผ!ฟQงตองคดว,าจะได
รบประโยชน& การคดแบบนจะท#าใหเกดความพรอมทจะเปนผ!รบฟQง คดตาม และร,วมแบ,งปQนประสบการณ&
กบผ!อ5น แมแต,ผ!ทมาบรรยายมาแนะน#าก+ตองคดดวยว,าจะมาท#าประโยชน&ใหกบผ!อ5น จะไดเกดพลงทจะมา
แนะน#านสต และยงมาแนะน#ามากข.นเท,าไรตวผ!ทมาบรรยายเองก+ยงเก,งข.นทกท ซ.งเหล,านก+เปนการคด
บวกกบตวเอง
การคดบวกจะท#าใหเกดพลง อย,างกรณขางตนคนทมาฟQงก+ไดประโยชน& คนทมาบรรยายเองก+ได
ประโยชน&ดวย และนสตส,วนใหญ,ในวนนก+เปนผ!ประกอบการ เปนเจาของธรกจ เปนผ!บรหาร ก+ตองร!จกคด
บวกว,าสงด ๆ ทเรารบร! เรยนร!ไปน เราสามารถน#าไปแนะน#าผ!อ5นไดอกดวย เพ5อใหเกดประโยชน&แก,ผ!อ5น
และตวเราเอง
คดบวก (Positive Thinking) จ.งเปนความคดของเรา คดจากจตส#าน.กของเรา เราสามารถคด
บวกไดกบตวเอง ผ6อ
V W=น และสถานการณ!


การคดบวกกบตวเอง เช,น เราสามารถสรางระบบควบคมไม,ใหคนท#าความผดได



การคดบวกกบผ!อ5น เช,น เราเช5อว,าเราสามารถท#าใหเขาดข.นได



การคดบวกกบสถานการณ& เช,น เรายงดกว,าประเทศอ5น ๆ อกตงหลายประเทศ
หากเราคดแต,เร5องลบ จตของเราก+จะเปนลบ มความกลวเกดข.น “กลว” เปนค#าทเปนลบ และทกคน

คงจะเคยไดยน “ยงกลว ยงเจอ” เราจ.งตองไม,กลว Set จต Set Mindset ของเราใหไม,กลว
อย,างคนทกลวตาย ก+ใหไปท#าบญเยอะๆ เพราะเม5อท#าบญเยอะๆ เวลาตายก+จะตายด คนเรากลวใน
สงทเราไม,ร! กลวตายก+ค5อกลวว,าไม,ร!จะไปไหน แต,ถาร!ว,าจะไปดแน, ๆ เราก+จะเลกกลว บางคนกลวเจ+บก,อน
ตาย กลวทรมานก,อนตาย กลวกรรมเก,าตามทน เราก+ตองท#าความดเยอะ ๆ ความดสามารถไปลดกรรมได
ค#าทเปนลบบางค#า คนทไม,ไดแยกแยะก+จะไม,ร!ว,าเปนลบ อย,างเช,นค#าว,า “ห,วง” ห,วงว,าจะท#าไม,ได
ห,วงว,าเขาจะเปนอนตราย ลองพจารณาจะพบว,าเวลาห,วงจตจะเปนลบ จตจะตก แต,หากคดบวกจะตองคด
ว,าจะท#าได คดว,าเขาจะปลอดภย เวลาทเราคดเราจ.งตองทบทวนว,าสงทเราคดนนเปน “บวก” หร5อ “ลบ”
เวลาเราตกอย!, ใ นสถานการณ& ท ไม, ด ก# า ลงเด5 อ ดรอน ถาเราคดว, า เราตองแย, แ น, ๆ วตกกงวลกบ
สถานการณ& แบบนค5อเราคดลบ แต,ถาเราคดบวกเราจะคดว,าเราจะดข@น พอคดเช,นนเราก+จะเกดพลง เกด
การกระท#าทจะพฒนาองค&กร พฒนาบคลากรใหดข.นได โดยเราตองม=นใจว,าเราท#าได
ส#าหรบในเร5องความคดน การคดบวกเปนเร5องทส#าคญทสด เปนความคดทสามารถครอบคลมไปได
ในทก ๆ เร5อง
ส#าหรบผ!ประกอบการตวจรง จะไม,ย.ดตดกบธรกจเพยงอย,างเดยว แต,คนทส#าเร+จระดบมหาบณฑต
กลบกลายเปน Specialist เพราะถ!ก สอนใหท# า อะไรทละอย, าง ท#า อะไรทละหลาย ๆ อย, า งไม, ไ ด ท# า ได
เฉพาะในสงทเรยนมา ดงนนเราตองคดบวกว,า “เรยนอะไรมา ก+ท#าอย,างอ5นไดทงนน” ยงเปนผ!ประกอบการ
ยงตองเปน Generalist ตองท#าไดทกอย,างเพ5อใหเราเจรญข.นอย,างสจรต
สภาษตของไทยทกล,าวไวว,า “อย,าจบปลาหลายม5อ” ก+เปนอกอย,างหน.งทท#าใหคนไทยท#าอะไรท
ละอย,าง ท#าอะไรทละหลาย ๆ อย,างไม,ได ทงทจรง ๆ แลวสภาษตนสอนใหท#าอะไรอย,าหละหลวม ใหท#า
อย,างรอบคอบ ผ!ประกอบการจ.งตองคดบวกเสมอว,า “สามารถท#าอะไรไดทละหลาย ๆ อย,าง และท#าไดด
ทกอย,างดวย”
ส#าหรบสงทเราไม,ถนด ถาเรายงคงไม,ท#า ไม,เรยนร! เราก+คงไม,เกดการพฒนา แต,ถาเราวงเขาหาสง
นนเราก+จะพฒนา และเก,งข.นได
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แต,ส#าหรบเร5องการคด เราตองคดทละเร5อง คนทชอบคดหลาย ๆ เร5องปนเปกนโดยไม,ไดแยกแยะ
มกจะสรปอะไรไม, ไ ด อ.ปรญญา ตนสกล สอนไวว, า ใหคดทละเร5อง แต, เ วลาท# า ตองท# า ไดทละหลาย ๆ
อย,าง
จากการสงเกต คนทชอบอ,านหนงส5อ คนทชอบฟQ งเฉย ๆ หร5 อคนทชอบเล, าเร5องต,า ง ๆ หากคน
เหล,านไม,ไดใชความคด ก+จะเปนคนทไม,ค,อยพฒนา ดงนนการทเราฟQงการบรรยาย หร5ออ,านหนงส5อแลว
เราตองน#ากลบไปคด น#ากลบไปพจารณา ไม,ใช,เล,าทกอย,างทไดเห+ น ไดฟQง เหม5อ นการ Replay เทปท
บนท.กมา โดยไม,ไดคดอะไรเกยวกบเร5องนน จ.งไม,เกดประโยชน&ใด ๆ เลย
เวลาเรารบอะไรมา เราตองน#ามาคดดวยว,า สงนนมนย มประโยชน& สามารถสรางฐานความคดอะไร
ใหเราไดบาง น#ามาเปรยบเทยบกบสงทเรามอย!,ว,าเหม5อนหร5อแตกต,าง เราตองพจารณาตลอดเวลา
บางคนคดว,าอ,านหนงส5อมาก ๆ จะเก,งข.น ซ.งไม,ใช,ถาเขาอ,านแลวไม,ไดคดหร5อพจารณาอะไรเลย
ดงนนคนเราอายมากข.นจ.งไม,ไดหมายความว,าจะเก,งข.น แค,รมากข.
!
นเท,านน คนเก,งจะตองสามารถใชสมอง
ใชสตปQญญาในการคด ซ.งตองเกดจากการฝmกฝน
นอกจากนผ!ประกอบการบางคนเม5อก, อ นไม, มขอม! ล ก+ตดสนใจท#า สงต,า ง ๆ ได แต,พ อส#าเร+จมหา
บณฑต กลบไม,ตดสนใจอะไรเลยเพราะขอม!ลไม,ครบ จ.งกลายเปนจดอ,อนของคนทส#าเร+จมหาบณฑต ใน
การตดสนใจจ.งควรใช Sense ประกอบกบขอม!ลทมเท,าไรก+ใชเท,านน แลวค,อยหาเพมทหลงก+ได เพราะ
ไม,มธรกจใดทจะมขอม!ลครบ หร5อถ!กตองทงหมด
การเปลยนความร! ใหเปนหลกคด ท#าไดโดยเราตองน#าความร!ทไดมาคดพจารณาว,าเปนสงทด ม
ประโยชน&หร5อไม, หากดและมประโยชน&ก+ใหคดบ,อย ๆ จนปรบเปลยนไปเปนหลกคด
ตวอย<างการคดบวก
สมมตเราอย!,ในทอากาศรอน เราก+สามารถคดบวกได โดยนสตช,วยกนเสนอความคด เช,น ไดระบาย
เหง5อออกมาท#าใหร,างกายแข+งแรง ไม,ตองเสยเงนไป Sauna ไดฝmกความอดทนของเรา
คนทนงรถโดยสารประจ#าทางไปท#างาน รถก+ตดมาก นสตช,วยกนเสนอความคดทเปนบวก เช,น เรา
ไม,ตองเดนไปท#างานก+บญแลว สามารถนงหลบไดดวย เปนการฝmกความอดทน เปนเวลาทท#าสมาธหร5อ
ทบทวนสงต,าง ๆ ไดดทสด ท#าใหเราเกดปQญญา เกดความเจรญกาวหนาได
ตอนเชาต5นข.นมา ก+ใหคดบวกว,าเราสวย/หล,อ เราจะสวย/หล,อข.นทกวน
การคดบวกไม,ใช,เร5องของขอเท+จจรง ไม,ใช,เร5องของขอม!ล แต,เปนการก#าหนดจตของเราเองใหไป
ในทศทางทด อย,างฝาแฝด 2 คน คนหน.งคดว,าฉนสวย/หล,อ อกคนคดว,าฉนไม,สวย/ไม,หล,อ หร5อ คนหน.ง
คดจะรวย อกคนหน.งคดจะจน เวลาผ,านไปเขาเหล,า นนก+คงจะเปนไปตามทเขาคด เหล,านคงไม,ตองไป
พส!จน& แค,คดเราก+ร!แลวว,าคดอย,างไรจ.งจะด
คงเคยไดยนกนมาว,า เม5อเราอายมากข.น ร,างกายของเราก+จะเส5อมถอยลง ขล5ม ไม,แข+งแรง สายตา
จะแย,ลง ห!จะต.ง ฯลฯ ถาเราฟQงแลวคลอยตามไป พออายมากข.นเราก+จะแย,ลงไปตามนน การคดในทศทาง
ทตวเองแย,ลงเช,นนเปนการคดลบ แต,ถาเราคดบวก เราจะคดว,ายงอายมากเราจะด!สาว/ด!หน,มข.น สขภาพ
จะดข.น แข+งแรงข.นทกวน แลวเราก+จะดข.นจรง ๆ แต,ก+ยงมบางอย,างทแย,ลง โดยเราตองไม,ไปคดย#าถ.งใน
สงทแย,ลง และเราก+ตองเขาใจดวยว,าเราจะไปกระโดดโลดเตนแบบตอนสาว/หน,มไม,ไดแลว
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Product Life Cycle คนทเรยนทางดานการตลาดจะร!จกค#าน ซ.งบอกว,าผลตภณฑ&จะมวงจรชวตท
เหม5อน ๆ กน ค5อมการเรมตน เจรญเตบโตข.น และเม5อเตบโตส!งสดก+จะเรมถดถอย และส!ญสนไปในทสด
ซ.งสงนเกดข.นจากการทเราไม,ท#าอะไรเลย แต,หากเราจดกจกรรมท#าโน,นท#านก+จะท#าใหเตบโตข.นไปอกได
แต,เราตองไหวทน ไม,ละเลยในการท#าสงต,าง ๆ ปรบ Product ใหทนสมย พฒนาร!ปแบบของ Packaging
มความเขาใจผ!บรโภคเปนอย,างด ก+จะไม,มเหตการแบบ Product Life Cycle
อย,างนสตทมธรกจอพาร&เมนท& ถาไม,ไดตกแต,งอะไรเลย 20 ปtผ,านไป ก+ตองเปนไปตาม Product
Life Cycle แน, ๆ แต,หากมการตกแต,งใหม, มการ PR โฆษณา ก+จะไม,เปนไปตาม Product Life Cycle
อย,างทบรษทเอง เม5อ 36 ปtทแลว ก+มผ!บรหารท,านหน.งบอกว,า Poduct ทเก,าแก,ตวหน.ง เปนไปไม,
ไดแลว ก# า ลงจะจบแลว คงเปนไปตาม Product Life Cycle เหม5 อ นแกวน# า ทมน# า เต+ ม แกวแลว จะท# า
อย,างไรก+ใส,น#าเตมลงไปไม,ไดอก แต, ดร.บญเกยรต และผ!บรหารอกท,านหน.งไม,เช5อตามนน บอกว,าถาแกว
นเต+มก+ไปหาอกแกวหน.งมาใส,ก+ได คดแบบนจ.งเปนการคดบวก และจนปQจจบนน Product นก+ยงอย!, ตอน
นนมยอดขาย 25 ลานบาทต,อปt ปQจจบนนมยอดขายเปนพนลานบาทต,อปt แต,ถาเม5อ 30 กว,าปtทแลวเช5อ
เร5อง Product Life Cycle หร5อเช5อขอม!ลทเราไดมา Product นคงจะไม,มเหล5ออย!,แลวในปQจจบน กรณน
ชใหเห+นความส#าคญของความคด ความส#าคญของการพจารณา โดยใชสตปQญญาของเราเอง
Zero base Thinking
เวลาเราจะคดอะไรเราตองคดใหถ.งแก,น ถ.งราก หร5อเรยกว,า Zero base Thinking อย,างเช,น
ถามว,า ท#าไมคนญปzนจ.งขยนกว,าคนไทย ?
ซ.งก+ เปนเพราะประเทศของเขามภยพบตมาก ทงแผ,น ดนไหว ภ!เ ขาไฟระเบด ประชาชนจ. ง มแต,
ความล#าบาก จ.งตองขยนเพ5อหาวธเอาชนะความล#าบาก หร5อเอาตวรอดจากภยพบต และสงนยงท#าใหชาว
ญปzนวางแผนเก,งกว,าคนไทยอกดวย คนไทยเราอย!,ในแผ,นดนทสบายหนารอนก+ยงอย!,ได หนาหนาวก+ยงอย!,
ได ไม,ตองท#าอะไรก+ยงอย!,ได แต,ถาคนญปzนไม,ท#าอะไรก+คงจะเอาชวตไม,รอด
ถามว,า ท#าไมเศรษฐกจของโลกตองมข.นมลง ?
ซ.งก+เปนเพราะดวงอาทตย& การทวงโคจรของโลกมระยะห,างจากดวงอาทตย&ในแต,ละช,วงไม,เท,ากน
ซ.งก+มผลกบพ5ชไร, ท#าใหในแต,ละช,วงผลผลตของพ5ชไร,จ.งดไม,เท,ากนในแต,ละช,วง และผลผลตของพ5ชไร,
นก+มผลต,อเศรษฐกจของโลกดวย
ถามว,า คนเราเกดมาท#าไม ?
แก,นแททคนเราเกดมา เพ5อสงสมประสบการณ& สงสมความดเพ5อใหเกดบารม พฒนาจตของเราส!ง
ข.น สดทายเพ5อบรรลมรรคผลนพพาน และมนษย&เปนชาตภพเดยวทสามารถท#าบญ-ท#าทานไดมากทสด
พวกเราทเกดมาเปนมนษย&จ.งตองหมนท#าบญ-ท#าทาน ท#าความด
การท#าบญ กบการท#าทาน ต,างกนอย,างไร ?
การท#าบญ ค5อ การท#าดวยใจ การท#าทาน ค5อ การท#าดวยกาย การท ดร.บญเกยรต มาสอนหนงส5อ
ก+นบว,าเปนทงการท#าบญและท#าทาน เพราะท,านเดนทางมาสอน พรอมกบจตใจทหวงด หวงใหนสตได
ประโยชน&กลบไป เกดความเจรญกาวหนา มอนาคต
การคดบวก จ.งเท,ากบเปนการท#าบญ องค&สมมาสมพทธเจา ก+ไดตรสสอนให “คดด พ!ดด ท#าด” คด
ดก+ค5อ Positive Thinking หร5อการคดบวกนนเอง แมแต,เวลาเราเห+นใครท#าบญ แลวเราอนโมทนาบญ เรา
ก+จะไดบญนนไปดวยเพราะเราคดด ความคดจ.งเปนสงทส#าคญมาก
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นสตมาเรยนมหาบณฑต เพราะอะไร ? ส,วนใหญ,มาเรยนก+เพ5อปรญญาบตร มาเรยนเพ5อปกป}ด
อะไรบางอย,าง เพราะปรญญาบตรเปนสญลกษณ&ของความเก,ง แต,สงนเองกลบมผลไปท#าลายบางสงไป
จ.งขอใหนสตคดว,าจบมหาบณฑตไปแลวเราไม<ไดVเก<งข@นพอเพยง เราจะไดยงคงคนควาหาความร!ต,อไป
และตองคดดวยว,าเราไม<ไดVเก<งกว<าคนอW=น หรWอเหนWอกว<าคนอWน
= เพ5อเราจะไดเรยนร!จากคนอ5นแมแต,เปน
คนทต#าตอยกว,าเราได เพ5อใหเราเปน Learning Person อย!,ตลอดเวลา
นอกจากนการเรยนในระดบมหาบณฑตยงสอนใหนสตเช5อขอม!ล จะท#าอะไรตองมขอม!ล แต,ก+ไม,ใช,
ว,าขอม!ลเปนเร5องทไม,ด แต,อย,าเช5อเฉพาะขอม!ล เพราะบางขอม!ลก+ผด บางขอม!ลก+ไม,ครอบคลม การทเรา
ย.ดตดอย!,กบขอม!ลท#าใหเราไม,เกดการพจารณาขอม!ลทไดมา ดร.บญเกยรต จ.งมกใชค#าว,า “มองใหทะล
ขอม!ล” ค5อไม,ใช,สรปตามขอม!ลทเห+น ตองพจารณาดวยว,าขอม!ลทไดมาใช,หร5อ ไม,ใ ช, เหมาะสมหร5อ ไม,
เหมาะสม ถ!กตองหร5อไม,ถ!กตอง พจารณาใหร!ถ.งว,าขอม!ลนนมาไดอย,างไร
คนเราม Sense ทจะบอกว,าอนไหนถ!ก อนไหนผด โดยไม,ตองใชขอม!ลเลย ภาษาองกฤษจะเรยก
ว,า Intuition ภาษาไทยจะใชค#าว,า ป^ญญาญาณ ซ.งหมายถ.งความเขาใจ การรบร! ทไม,ตองอาศยขอม!ล
การทเราใชดลยพนจ ก+เปนการทเราเรมใช Sense นแลว นกธรกจจะตองใช Sense นเปนประจ#า ถ.งขอม!ล
จะไม,พรอมแต,ก+ตองตดสนใจว,าจะท#าหร5อไม,ท#า ถามวรอแต,ขอม!ลก+คงไม,ทนการณ&แลว
หลกคดต<าง ๆ
เราคงเคยไดยนค#าพ!ดทว,า “ผดครงแรกเปนคร! ผดครงทสองถ5อเปนความโง,เขลา” แต,ส#าหรบ ดร.
บญเกยรต แลว ท,านจะถ5อว,า “ผดคร@งแรกเปbนคร6 ผดคร@งท=สองกcเปbนคร6 ผดคร@งท=สามกcยงเปbนคร6”
เพราะหากพจารณาตนเอง เราเคยทจะท#าอะไรผดครงเดยวและไม,ผดอกเลยหร5อไม, ซ.งตวเราเองก+ยงผด
ซ#าไดอก อย,างทกคนคงเคยกดปากตวเอง ซ.งก+คงไม,มใครทจะอยากกดปากตวเองอก แต,ทกคนก+คงไม,ม
ใครทจะกดปากตวเองเพยงครงเดยวในชวต กดแลวก+ยงกดอกทง ๆ ทเราไม,อยากกด ดงนนเราจ.งไม,ควร
ไปต#าหนคนอ5น ไปหาว,าคนอ5นโง,เขลาเม5อเขาท#าผดครงทสอง
มคนสมภาษณ& ดร.บญเกยรต ว,าถามล!กนองคนหน.งคอยสรางปQญหา เราควรจะจดการอย,างไร ? ถา
เปนปQญหาอะไรทไม,ไดรายแรงอะไร เราก+ตองท#าใจ ท#าใจว,ามแค<คนเดยวกcค งไม<มากเกนไป และคด
บวกว,าเปนการฝmกความอดทนของเรา
ซ.งผ!สมภาษณ&ก+ถามต,อว,า แลวถามสองคน จะจดการอย,างไร ? เราก+แค,ทeาบรษทใหVใหญ<ขน
@ สอง
คนก+จะไม,มากเกนไป แบบนเปนตวอย,างของการคดบวก
นอกจากนในฐานะทเราเปนหวหนา เราตองหาวธทจะท#าใหเขาดข.นดวย เพราะบางครงทเขาท#าได
ไม,ดอาจเกดจากเราสอนเขาไม,ดก+ได การท#าแบบนเปนการพฒนาตวเองใหเก,งข.น ดกว,าทจะไปต#าหนว,า
เขาไม,ดโดยไม,ไดบอกเขาเลยว,าแลวทดเปนอย,างไร ท#าอย,างไร
หวหนาบางคนสงงานล!กนอง สอนงานล!กนอง บางครงก+ไม,ไดพจารณาเลยว,าสงทสงทสอนไปนน
ใชไดหร5อไม, หวหนาบางคนยงไม,เคยท#าเองเลยดวยซ#า และจะมล!กนองกคนทกลากลบมาบอกว,า วธท
หวหนาสงใหไปท#าไม,ไดผล ดงนนก,อนทจะแนะน#าวธการใด ๆ เราควรจะประเมน ควรจะผ,านการทดสอบ
ก,อน และบอกใหเขาลองพจารณาใชวธทเราแนะน#าดวย และหากใชแลวดหร5อไม,ดก+ใหมาอธบายใหเราฟQง
อกท ท#าแบบนล!กนองจะเกดความสบายใจมากกว,า
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ดร.เทยม โชควฒนา บดาของ ดร.บญเกยรต มความคดทจะใส,ใจพนกงานอย,างมาก จ.งไดขยาย
กจการเพ5อใหทกคนมความเจรญกาวหนา เวลาท#าอะไรทมความเสยงก+จะตองคดอย,างรอบคอบ และไม,ท#า
อะไรทเสยงจนเกนไป เพราะหากเกดป^ ญ หาพนกงานกc จ ะตV อ งเดW อ ดรV อ น แมV แ ต< ค รอบครวของ
พนกงานกcจะเดWอดรVอนตามไปดVวย ความคดเช,นนท#าใหผ!บรหารในเคร5อฯ ท#าอะไรอย,างพถพถน ไม,ท#า
อะไรดวยความโลภ และท#าใหเคร5อสหพฒน&มนคงและเตบโตไดจนถ.งทกวนน
นอกจากนบรษทในเคร5อสหพฒน& ยงมหลกคดทว,า “มากคน มากวาสนา” ซ.งสวนทางกบบางคน
ทคดว,ามากคน มากปQญหา คนนอย ปQญหาจะไดนอย แต,ส#าหรบเคร5อสหพฒน&กลบคดว,า คนยงมาก ยงน#า
วาสนามารวมกน น#าสงทด ๆ มารวมกน ท#าใหธรกจเจรญกาวหนาได เปนการคดบวก
ผ!ประกอบการบางคนม Partner ร,วมลงทนดวยกน โดยจะแบ,งผลก#าไรกน 50 – 50 แต,พอท#า ๆ ไป
ร!ส.กว,าเขาท#านอยกว,าเรา ก+เรมคดว,าจ,ายปQนผล 50 – 50 ไม,คมเพราะเขาท#านอยกว,า ก+เรมหาวธการต,าง ๆ
ทท#าใหตนเองไดมากข.น ใหเขานอยลงไป แสดงถ.งอาการทไม,ดแลว ทบรษทก+เคยมพนกงานทลาออกไป
สกพกก+กลบมาท#างานอก เพราะเขาคดว,า Partner ของเขาท#างานนอยเกนไป เกดอาการไม,พอใจ สดทาย
ก+ตองแยกกน เลกท#าธรกจร,วมกน คนทมความคดเช,นนตองท#างานคนเดยว ม Partner ไม,ได
Safety Factor: บางคนท#าธรกจแต,ขาดความใส,ใจในสงทตนเองท#า ปล,อยใหธรกจของตนเส5อมลง
ไปเร5อย ๆ ถ.งจดนจะด.งกลบข.นมาตองใชแรงเยอะมาก ซ#ารายบางทอาจจะก!,ไม,กลบ เราจ.งตองพจารณาให
ร!ว,าอะไรเปนปQจจยทดส#าหรบธรกจของเราและอะไรทเราละเลย ทเรายงไม,ไดใส,ใจ ทจะท#าใหธรกจของเรา
เขมแข+งข.น

คeาถามต<าง ๆ จากนสต
การลงทนทeาธรกจ จะคดถงอะไรเปbนอนดบแรก ?
ตองมาถามตวเองก,อนว,าท#าสงนแลวจะเกดอะไรข5น เพราะท#าแลวตองส#าเร+จ ท#าแลวตองดทงกบ
ตวเราเองและผ!อ5น ถาคดจะท#าแลวตองม,งมน ตงใจ ตองตงเกณฑ&ความส#าเร+จทไม,เกนความจรง เช,น จะม
ยอดขายเท,าไร ก#าไรเท,าไร จะเปนอนดบทเท,าไรในตลาด เพ5อเปนแนวทางใหเรายอนพจารณาว,าเปนไป
ไดแค,ไหน ไม,ใช,ท#าไปแบบไปตายเอาดาบหนา หร5อท#าดวยความอยาก จนไม,ไดประเมนอะไรเลย
การประเมน ตองมการฝmกฝน เวลาประเมนก+ไม,จ#าเปนจะตองหาขอม!ลทงหมด หร5อหาขอม!ลใหครบ
ถวนก,อน เราสามารถประเมนโดยใช Sense ดลยพนจ ใชประสบการณ&ของเราเอง ประกอบกบขอม!ลบาง
ส,วนเท,าทเรามก+เพยงพอแลว
แต,คนทเรยนมามาก กลบย.ดตดอย!,กบขอม!ล จะท#าอะไรตองรอใหมขอม!ลครบก,อน ขอม!ลเปนเร5อง
ในอดต ดงนนการทเราจะท#าอะไรไปในอนาคตจ.งเปนเร5องทไม,มขอม!ล เราจ.งตองประเมน ตองคาดคะเน
ซ.งเปนเร5องทเราตองฝmกฝน
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ความคดท=วา
< ธรกจแรก ตVองทeาธรกจท=ทeาเงน ส<วนธรกจต<อ ๆ มา ทeาเพราะชอบ ทeาเปbนงาน
อดเรกกcไดV คดอย<างน@ถ6กตVองหรWอไม< ?
จะถ!กตองหร5อจะผดข.นอย!,กบขนาดของธรกจอ5น ๆ ทเราอยากจะท#า ว,ามนใหญ,เกนไป หร5อกนเวลา
มากเกนไปจนเราไม,มเวลาไปด!แลธรกจหลก (Core Business) ทท#าเงนของเราหร5อไม, เราตองประเมน
ดวย และหากลดความอยากลงไป แลวท#าธรกจม,งใหส,งผลต,ออนาคตของเราไดก+จะยงด
ผ6Vรบเหมาก<อสรVางซ=งเสนองานมาแต<ไม<สวย จงไดVลงรายละเอยดในแบบใหVเขาเลยว<าจด
ไหนตVองทeาอย<างไร แต<พอเสรcจออกมากcยงไม<ตรงกบแบบท=เราใหVไวV โดยในปรชญาของ ดร.บญ
เกยรต จะมขV อ หน= ง ท= บ อกว< า “คนท= ค ดว< า คนอW= น โง< คW อ คนท= โ ง< ท= ส ด” อย< า งกรณน@ เ ราควรจะคด
อย<างไร ?
เร5องแบบนผ!รบเหมาเขาก+มดลยพนจ เราเองก+มดลยพนจ มาตรฐานของแต,ละคนจ.งไม,เท,ากน ผ!รบ
เหมาอาจจะใชดลพนจนอยในสงทเขาท#าอย!, สงทเขาท#าจ.งถ!กในสายตาของเขา แต,อาจจะไม,ถ!กในสายตา
ของเราก+ได ในกรณทความคดไม,ตรงกนเราตองเป}ดรบความคดของเขาดวย อย,าย.ดตดกบความคดของเรา
เพยงฝzายเดยว ถาฟQงแลวของเขาไม,ค,อยมเหตผล เราจ.งค,อย ๆ โนมนาวเขา และเราตองพจารณาดวยว,า
สงทเราคดว,าไม,ดนน บางทก+ไม,ไดก,อปQญหาอะไร แค,ไม,ถ!กใจเราเท,านนเอง
การท#างานร,วมกบผ!อ5น เราตองเป}ดใจไวดวยว,าเราอาจจะไม,ไดในสงทเราตองการ ถ.งไม,ไดในสงท
เราตองการแต,ถาสงนนท#าใหบรรลวตถประสงค&ได เราก+ตองยอมรบได ผ!บรหารบางคนคดอย,างไร ก+ตองให
คนอ5น ๆ ท#าตามนน คนพวกนมกจะต#าหนคนอ5นตลอดเวลา ใครท#าอะไรใหก+มกไม,ถ!กใจ คนเหล,านเปนคน
คดลบ เปนพวก Self Center ท#าอะไรก+จะเอาแต,ใจตนเอง คนอย,างนคงไม,มใครอยากท#างานดวย
เราตองเขาใจใหไดว,า แมแต,ตวของเราเองก+ยงท#าใหตวเราเองถ!กใจไปทกเร5องไม,ได เราจ.งอย,าไป
คาดหวงอะไรกบคนอ5น คดอย,างนจตเราจะวางเฉยไดมากข.น
Auditor เปbนคนคดลบหรWอไม< ?
Auditor ทจะตองตรวจสอบหาความผดพลาดของระบบ หร5อวธการท#างานของคน หร5อทเรยกไดว,า
ตองจบผดคนอ5น หร5อคดว,าคนอ5นจะมช,องทางทจะทจรตอะไรไดบาง ถ.งจะตองคดเช,นนแต,ก+ไม,ใช,การคด
ลบ แต,เปนหนาทของ Auditor การไปมองตรงนนไม,ไดแปลว,าเราคดลบ แต,ถาจะเปนการคดบวกเราตอง
คดว,า “เราจะหาเจอ” หร5อ “คนส,วนใหญ,สจรต คนส,วนนอยเท,านนททจรต” หร5อ “วธทเราคดข.นมาเพ5 อ
ป€องกนการทจรตจะตองใชไดผล”
การทeาใหVบรษทจ<ายภาษนVอยลง ถWอว<าเปbนการคดลบหรWอไม< ?
การทช,วยใหบรษทจ,ายภาษนอยลงโดยวธ Cash Management ถาเปนการบรหารเพ5อประหยดใน
การจ,ายภาษ ไม,ใช,เพ5อหลกเลยงไม,จ,ายภาษ หร5อโกงภาษ ก+จะไม,ผดอะไร และตองคดบวกว,า “ถ.งจะจ,าย
ภาษอย,างตรงไปตรงมา เราก+รวยได” การจ,ายภาษเปนหนาทของพลเม5องด
หากเจอป^ญหาในธรกจหลก จะแกVไขอย<างไร ?
ปQ ญ หาทแตกต, า งกน ก+ ม วธการแกปQ ญ หาทแตกต, า งกน โดยเราตองคดบวกว, า เราจะสามารถแก
ปQญหาไดหมด
“ทกคeาถาม มคeาตอบ ทกป^ญหา มทางแกV”
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Mindset เช, น นท# า ใหเราไม, จ นกบปQ ญ หา มปQ ญ หาอะไรแกไดหมด บางคนมปQ ญ หาแต, ก+ ไ ม, ไ ดแก
เอาแต,นงอมทกข& บ,นว,าแกไม,ได รอแต,จะใหคนอ5นมาแกปQญหาให
แต,ก+มปQญหาบางอย,างทเราแกเท,าไรก+ไม,หมด ทเรยกว,าปQญหาโลกแตก ค5อปQญหาทแกเท,าไรก+แก
ไม,ส#าเร+จ แกจนโลกแตกก+ยงแกไม,ส#าเร+จ เช,น ปQญหาพนกงานทะเลาะกน ปQญหาการส5อสาร ปQญหาความ
สามคค ปQญหาการนนทา ปQญหาเหล,านไม,ใช,ว,าเราไม,ตองเขาไปแกไข แต,ตองยอมรบ เตรยมใจไวว,า แก
อย,างไรก+ไม,หมด
การเจรจาต< อ รอง (Negotiation) หมายถ. ง ความสามารถทจะฟQ น ฝz า อะไรก+ ต ามทไม, ค, อ ย
ธรรมดา ทไม,ใ ช,เร5องง,าย ๆ ใหผ,า นพนไปได (To Successfully get over or pass a difficult part on a
path or route)
ความคดเชงกลยทธ!ในการเจรจา
1. มความคดม,งมนว,าการเจรจานนเราตองชนะหร5อค!,เจรจาจะตองยอมตามเรา
2. ตองไม,คดจะเอาเปรยบฝzายตรงขาม คดใหเราไดในสงทเราควรจะไดเท,านน
3. ตองก#าหนดเป€าหมายของการเจรจาว,าตองการใหบรรลผลเร5องอะไรอย,างชดเจน
4. สามารถคดถ.งผลพลอยไดจากการเจรจาว,ามอะไรบางของทงสองฝzาย
5. คดหาเร5องทจะท#าใหเกด win win situation
6. หาความร!หร5อขอม!ลทมความเกยวของกบเร5องทจะไปเจรจาใหมพอสมควรไวก,อน
7.

ศ.กษากรณอ5นในการเจรจาทมความคลายคล.งกบกรณทเราตองไปเจรจา

8. หาผ!ทจะอางองทน,าจะเปนบวกต,อเรา
9. มองหาทางออกทด!ดใหกบค!เ, จรจาไวก,อน
10. ตงเป€าหมายการเจรจาใหส!งไวแต,ความจรงไดต#ากว,าเป€าหมายก+บรรลผลส#าเร+จทเราตองการแลว
11. ตองคดถ.งความเปนเบยบนเบยล,าง และคดหาทางเปนเบยบน
12. ใชเวลายาวนานในการเจรจาใหเปนประโยชน& และไม,พยายามคดว,าจะตองส#าเร+จในครงเดยว
13. ใชจงหวะเวลาหร5อช,วงเวลาใหเปนประโยชน&
14. มองหาสภาษตด ทเกยวของกบเร5องทเราตองเจรจา
15. ประมวลเหตการณ&หร5อเง5อนไข หร5อสถานการณ&ว,ามจดทเราจะใชเปนประโยชน&ไดอย,างไร ?
16. ตองไม,คดแทน หร5อไม,เห+นใจ ไม,สงสารค!เ, จรจา
17. ไม,ใชการปะทะตรง ๆ อย,างเช,น ตาต,อตา ฟQนต,อฟQน
18. มองหาจงหวะทจะรก
19. ตองกลาเอาตวเขาแลก โดยไม,กลวการเจ+บตว
20. หาตวอย,างทดของค!เ, จรจาอ5น ๆ และประสบความส#าเร+จ
21. ตองไม,คดว,าการเจรจานนมส!ตรส#าเร+จเพยงส!ตรเดยว ทางทจะเจรจาใหส#าเร+จมหลาย ๆ ทาง
ความร6Vเก=ยวกบค6<เจรจา
1. สถานภาพทางสงคม
2. สถานภาพทางครอบครว
3. ต#าแหน,ง รายได และองค&กรทท#างาน
4. ประวตส,วนตวและประวตการท#างาน
5. อะไรทชอบ อะไรทไม,ชอบ
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6. อะไรทกลว อะไรทไม,กลว
7.

อะไรท care อะไรทไม, care

8. ลกษณะงานทเขาท#า
9. ความคดเห+นส,วนตวทส#าคญ
10. ความฝQกใฝzเปนพเศษ
11. งานอดเรกหร5อสงทท#าเปนประจ#า
12. บคคลทเขานยม บคคลทไม,นยม
13. เร5องต,าง ๆ ทเกยวกบการเจรจาทเขาปฏเสธไม,ได
14. ความร!ส,วนตว
15. ความห,วงกงวลเร5องต,าง ๆ
16. อดมการณ& ความเช5อ หร5อวฒนธรรมทอย!,ในตว
17. ประเมนความส#าคญ หร5อจดเด,นของตวเราในสายตาของเรา
ความคดเชงกลยทธ&ในการเจรจา และความร!เกยวกบค!,เจรจาขางตนน หากอ,านแต,ไม,ไดใชความคด
ไม, ไ ดน# า ไปพจารณา ก+ จ ะร! แลวก+ ล5 ม ไปในทสด ดงนนอ, า นแลวตองท# า ความเขาใจ และสามารถน# า ไป
ประยกต&ใชในการเจรจากบค!,คา ค!,แข,ง เพ5อร,วมงาน บคคลภายในครอบครว ฯลฯ เพ5อใหไดในสงทเราเอง
พ.งได โดยไม,คดจะเอาเปรยบใคร ใหเกด Win – Win Situation ค5อเขาก+ได เราก+ได เปนการใชกศโลบาย
เพ5อใหทกคนอย!,ร,วมกนไดอย,างปรกตสข
กศโลบาย (กศล + อบาย) ค5อการใชอบายในทางทชอบ ในทางทควร เพ5อชนะใจ หร5อผ!กใจผ!อ5น
(หลวงวจตรวาทการ) พระพทธเจาก+ใชกศโลบายในการสอน แมกระทงตอนทสอนองค&คลมาร
เวลาเศรษฐกจของประเทศมป^ญหา สามารถด6จากยอดขายของมาม<า ไดVหรWอไม< ?
สงนเกดจากค#าถามทว,าเวลาเศรษฐกจไม,ด มาม,า เปนอย,างไร ซ.งบะหมก.งส#าเร+จร!ปมาม,ายอดขาย
ก+จะดข.น เพราะคนลดการออกไปทานอาหารทรานอาหาร ทานบะหมก.งส#าเร+จร!ปมาม,าถ!กกว, า ยอดขาย
ของบะหมก.งส#าเร+จร!ปมาม,าจ.งส!งข.น แต,เม5อใดเศรษฐกจด คนออกไปทานอาหารทรานอาหารนอกบานมาก
ข.น บะหมก.งส#าเร+จร!ปมาม,าก+จะขายลดลง ดงนนเศรษฐกจกบยอดขายของบะหมก.งส#าเร+จร!ปมาม,าจะผกผน
กน จ.งเกดค#าว,า Mama Index ข.น แต,ก+ไม,สามารถวดผลได 100% เพราะบะหมก.งส#าเร+จร!ปมาม,าไม,ไดอย!,
เฉย ๆ หากท#ากจกรรมในจงหวะทเศรษฐกจด ยอดขายก+ข.นไดเหม5อนกน ขณะเดยวกนหากเศรษฐกจไม,ด
แต, บ ะหมก. งส# า เร+ จ ร! ป มาม, า ละเลยไม, ไ ดท# า กจกรรมทางการตลาดอะไรเลย ยอดขายของค!, แ ข, ง อาจจะ
มากกว,า ยอดขายของบะหมก.งส#าเร+จร!ปมาม,าอาจจะไม,ดก+ได
หลกคดและปรชญาการทeางาน บญเกยรต โชควฒนา ขVอ 62. กลวส=งไหน ใหVทeาส=งน@น
(ดร.อมรเทพ ดโรจนวงศ!) ธรรมชาตของคนสงไหนทเรากลว เราไม,ชอบ ไม,ถนด เราจะหน ไม,อยากจะ
ย,งเกยวดวย แต,ถาเราคดบวกวงเขาไปหาสงทเรากลว ท#าบ,อย ๆ เราก+จะถนดข.น จะเก,งข.น หายกลว
ดร.บญเกยรต เองเม5อก,อนเห+นฝรง (ชาวต,างประเทศ) จะเรมพ!ดไม,ออก สงนเกดจากจตใตVสeานก
เพราะ ดร.เทยม โชควฒนา บดาของ ดร.บญเกยรต เรมตนธรกจดวยการไปซ5อของจากฝรงมาขาย ท,านจ.ง
ช5นชมฝรงมาก เรยกฝรงว,านายหางทกค#า ถ5อว,าฝรงเปนผ!มบญคณ พอ ดร.บญเกยรต พบฝรงจ.งอ.งทนท
ดวยความร!ส.กว,าเขามบญคณ และเราต#าตอยกว,าเขา เกดความเกรงกลวเขา เม5อทบทวนจนทราบถ.งราก
ของปQญหาแลว จ.งจะสามารถแกไขได โดยเรมคดว,ามฝรงทจนกว,าเราตงเยอะ เราดกว,าเขาตงเยอะ คด
บวกกบตวเองเช,นนอย!,นานจนในปQจจบน ดร.บญเกยรต ไม,เหล5อความเกรงกลวฝรงอกต,อไปแลว
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